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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
ОТ 5 ЯНУАРИ 2021 Г.

за утвърждаване на Правилник за дейността
на Националната агенция за оценяване и
акредитация
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Утвърждава Правилник
за дейността на Националната агенция за
оценяване и акредитация.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя Правилника за дейността на
Националната агенция за оценяване и акредитация, приет с Постановление № 25 на
Министерския съвет от 2005 г. за утвърждаване
на Правилник за дейността на Националната
агенция за оценяване и акредитация (обн., ДВ,
бр. 19 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 83 и 96 от
2005 г., бр. 61 от 2008 г., бр. 12 и 58 от 2010 г.,
бр. 22 и 103 от 2012 г. и бр. 62 от 2013 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 12 от Закона за висшето
образование.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ПРАВИЛНИК

за дейността на Националната агенция за
оценяване и акредитация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат структурата, дейността, управлението, организацията
на работа и числеността на персонала на
Националната агенция за оценяване и акредитация, наричана по-нататък „агенцията“.
Чл. 2. (1) А генци ята е специа лизиран
държавен орган към Министерския съвет за
оценяване, акредитация и контрол на качеството на дейностите на висшите училища по:
1. обучението за придобиване на образо
вателно-квалифик ационните степени „бакалавър“ („професионален бакалавър по ...“ и
„бакалавър“) и „магистър“ и на образователна
и научна степен „доктор“;
2. развитието на науката, културата, проектната и иновационната дейност;
3. развитието на научноизследователската, художествен отворческата, спортната и
здравната дейност в съответствие със спецификата им;

4. способността на институцията и на нейните основни звена и филиали да осигуряват
високо качество на образованието и научните
изследвания чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството, определена
в чл. 6, ал. 4 от Закона за висшето образование (ЗВО) и в правилника за дейността на
висшето училище;
5. изпълнението на дадените при оценяването и акредитацията препоръки.
(2) Агенцията осъществява дейности по
оценяване на проекти за откриване и пре
образуване на висши училища, основни звена, филиали, териториално изнесени звена в
страната и в чужбина и извършва институционална и програмна акредитация, както и
следакредитационно наблюдение и контрол.
(3) Дейностите на агенцията имат за цел
да стимулират и контролират висшите училища, да осигуряват и да повишават качеството на предлаганото от тях образование,
както и да го провеждат в съответствие със
стандартите и насоките за осигуряване на
качеството в европейското пространство за
висше образование.
(4) Агенцията може да оценява и правото
на чуждестранни висши училища да провеждат
обучение в чужда държава, както и да дава
институционална и програмна акредитация,
когато законодателството на съответната
държава допуска това, като съблюдава съответствието с прилагането на стандартите и
насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование.
Чл. 3. (1) Агенцията е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище София и с
обща численост на персонала и структурните
звена съгласно приложението.
(2) Председателят на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на
Министерството на образованието и науката.
Чл. 4. (1) Агенцията се финансира със
средства от държавния бюджет, приходи и
средства от национални, европейски и международни програми и проекти.
(2) Приходите се набират от:
1. процедури за оценяване и акредитация
и изменение на капацитета;
2. издателска дейност;
3. други източници, които са определени
с нормативен акт.
Г л а в а

в т о р а

ФУ НК ЦИИ И С Т РУ КТ У РА Н А Н А ЦИ
ОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
И АКРЕДИТАЦИЯ
Чл. 5. Агенцията:
1. утвърждава критерии за оценяване и
акредитация в съответствие със стандартите
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и насоките за осигуряване на качеството в
европейското пространство за висше образование, както и за определяне капацитета
на висшето училище, на професионалното
направление и на специалностите от регулираните професии;
2. утвърждава процедурите по оценяване
и акредитация, както и процедурите за изменение на капацитета на висшето училище,
на професионалното направление или на
специалностите от регулираните професии в
случаите по чл. 83, ал. 6 от ЗВО и свързаната
с тях документация;
3. утвърждава критериите и процедурите
за следакредитационно наблюдение и контрол
на висши училища, основни звена, филиали,
професионални направления и на специалнос
ти от регулираните професии;
4. оценява проектите за откриване и преоб
разуване на висше училище, основни звена,
филиали в страната и в чужбина, професи
онални направления и специалности от регулираните професии, както и на териториално
изнесени звена в страната;
5. оценява дейността и качеството на обучението във висшите училища и на докторските
програми на организациите по чл. 47, ал. 1
от ЗВО, въз основа на които акредитира или
отказва акредитация;
6. провежда следакредитационно наблюдение и контрол с изключение на акредитираните
докторски програми;
7. утвърждава методика по оценяване;
8. създава и поддържа информационна
система с данни за акредитираните висши
училища, техните основни звена, филиали,
териториално изнесени звена и поделения
в чужбина, професионални направления и
специалности от регулираните професии,
за акредитираните докторски програми във
висшите училища и организациите по чл. 47,
ал. 1 от ЗВО, както и за констатациите и
решени ята на акредитационни я съвет от
следа кредитационното наблюдение и контрол;
9. обнародва в „Държавен вестник“ списък
на акредитираните висши училища, техните
основни звена, фи лиа ли, п рофесиона лни
направления и специалности от регулираните професии, както и на акредитираните
докторски програми във висшите училища и
организациите по чл. 47, ал. 1 от ЗВО заедно
с получените оценки не по-късно от месец
май всяка календарна година;
10. публикува на официалната си интернет
страница:
а) общите изисквания за допускане и откриване на процедури за оценяване и акредитация, както и на процедури за изменението
на капацитета по т. 2;
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б) критериите и процедурите за оценяване
на проекти и акредитация на висши училища, основни звена, филиали, професионални
направления, специалности от регулираните
професии и докторски програми във висшите
училища и организациите по чл. 47, ал. 1 от
ЗВО, както и за определянето и изменението
на капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на специалностите от регулираните професии;
в) критериите, процедурите и графика за
следакредитационно наблюдение и контрол,
констатациите и решенията на акредитационния съвет от следакредитационното наблюдение и контрол;
г) оценките от институционалната и програмната акредитация на висшите училища
и на организациите по чл. 47, ал. 1 от ЗВО;
д) обобщаващи доклади за резултатите от
приключили процедури за програмна акредитация на професионални направления;
е) годишен доклад на агенцията за резултатите от дейността є;
ж) информация за резултатите и материали
от приключилите процедури за оценяване на
проекти и акредитация;
з) материали за популяризиране на найдобрите постижения на висши училища, както
и материали с методически характер.
Чл. 6. Органи за управление на агенцията са акредитационният съвет и неговият
председател.
Чл. 7. Акредитационният съвет се състои
от председател и 10 членове – хабилитирани
лица от областите на висшето образование,
от които единият е и заместник-председател
на агенцията по следакредитационно наблюдение и контрол.
Чл. 8. (1) Мандатът на председателя и
на членовете на акредитационния съвет е
6 години.
(2) Председателят и заместник-председателят на агенцията не може да бъдат назначавани, а членовете на акредитационния съвет не
може да бъдат определяни от Министерския
съвет за повече от един мандат.
(3) Половината от състава на акредитационния съвет, с изключение на председателя,
се обновява на всеки три години от всяка
квота по реда на чл. 86 от ЗВО.
(4) Положението на председател и заместник-председател на агенцията и на член на
акредитационния съвет е несъвместимо със
заемане на длъжностите ректор, заместникректор, декан и/или директор на филиал във
висше училище, съответно председател, заместник-председател и директор на институт
на Българската академия на науките или на
Селскостопанската академия.
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(5) При настъпване на нови обстоятелства,
които водят до несъвместимост по ал. 4 членът
на акредитационния съвет в 14-дневен срок
уведомява писмено председателя на агенцията, а при настъпване на обстоятелство, което
води до несъвместимост на председателя
и заместник-председателя на агенцията, те
уведомяват писмено в 14-дневен срок министър-председателя.
(6) Мандатът на председателя и заместник-председателя на агенцията или на член
на акредитационния съвет се прекратява
предсрочно при:
1. освобождаване на лицето от длъжност/
задължения в случаите на:
а) постъпване на негово писмено заявление;
б) системно неизпълнение на задълженията;
в) фактическа невъзможност да изпълнява
задълженията си, която е продължила повече
от 6 месеца;
г) несъвместимост с длъжностите и изиск
ванията по ал. 4;
2. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество;
3. смърт на лицето.
(7) Решението за освобождаване на председателя и заместник-председателя на агенцията и на член на акредитационния съвет
по ал. 6, т. 1, букви „б“ и „в“ се приема с
тайно гласуване с мнозинство от списъчния
състав на акредитационния съвет и се предлага на министър-председателя, съответно
на Министерския съвет – за член на акредитационния съвет.
(8) Попълването на състава на акредитационния съвет в случаите по ал. 3 и 6 се
извършва по реда на чл. 86 от ЗВО до края
на съответния мандат.
Чл. 9. (1) Акредитационният съвет:
1. разработва правилник за дейността на
агенцията и чрез министъра на образованието и науката го предлага за утвърждаване
от Министерския съвет;
2. разработва и приема критерии и методика за оценяване и акредитация, както и за
определяне капацитета на висшето училище,
на професионалното направление или на
специалностите от регулираните професии;
3. разработва и приема конкретните процедури по оценяване и акредитация и свързаната
с тях документация, както и процедури за
изменение на капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на
специалностите от регулираните професии;
4. създава постоянни комисии по области
на висшето образование и определя съставите на експертните групи в съответствие със
заявените процедури;
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5. по предложение на постоянните комисии
утвърждава задачите на експертните групи в
съответствие със заявените процедури;
6. приема решения за откриване на процедури по чл. 81, ал. 1 от ЗВО въз основа на
докладите на постоянните комисии по области
на висшето образование;
7. приема решения по откритите процедури
по чл. 81, ал. 1 от ЗВО въз основа на докладите на постоянните комисии;
8. осъществява процедури за изменение
на капацитета на висшето училище и на
специалностите от регулираните професии в
случаите по чл. 83, ал. 6 от ЗВО;
9. осъществява процедури за следакредитационно наблюдение и контрол, утвърждава
график за тяхното провеждане и по предложение на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол може да
приеме решение за:
а) намаляване на акредитационната оценка
с една единица при програмна акредитация
на професионално направление/специалност
от регулираните професии;
б) намаляване с 20 на сто на капацитета
на висшето училище или на професионалното направление и/или на специалност от
регулираните професии;
в) отнемане на институционалната или
програмната акредитация;
10. информира министъра на образованието и науката, както и висшите училища за
извършените процедури по акредитация и за
поставените оценки;
11. разработва проект на нормативи за
заплащане от заявителя на разходите по процедурите за оценяване и акредитация, както
и по процедурите за изменение на определения по чл. 83, ал. 3, т. 1 от ЗВО капацитет и
ги предлага на министъра на финансите за
утвърждаване;
12. разработва и приема правила и документи във връзка с дейността на агенцията
и на нейните органи;
13. възлага на членове на акредитационния
съвет да наблюдават дейността на постоянните
комисии по области на висшето образование
и на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол.
(2) Акредитационният съвет заседава наймалко веднъж месечно по график, утвърден от
неговия председател. Заседанията на акредитационния съвет могат да бъдат провеждани
и дистанционно.
(3) Заседанията на акредитационния съвет
се считат за редовни, ако на тях присъстват
или участват най-малко 2/3 от списъчния
му състав.
(4) Решенията на акредитационния съвет
се приемат с явно гласуване с обикновено
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мнозинство от присъстващите с изключение
на решенията, за които в правилника е предвиден друг ред.
(5) Решенията на акредитационния съвет
могат да се приемат и чрез дистанционно гласуване с обикновено мнозинство от членовете му.
Чл. 10. (1) Председателят на агенцията
е председател и на акредитационния съвет.
(2) Председателят:
1. ръководи цялостната дейност на агенция
та и я представлява в страната и в чужбина;
2. осъществява връзките и взаимоотношенията на агенцията с Министерския съвет,
министъра на образованието и науката и
институциите от системата на висшето образование;
3. осъществява взаимодействие със съвета
на ректорите;
4. сключва договори във връзка с дейността
на агенцията;
5. ръководи заседанията на акредитационния съвет;
6. сключва и прекратява договорите по
реда на Закона за задълженията и договорите с членовете на акредитационния съвет,
с изключение на заместник-председателя на
агенцията, с председателите и с членовете на
постоянните комисии по области на висшето
образование и с председателя на постоянната
комисия за следакредитационно наблюдение
и контрол;
7. предлага писмено на Министерския съвет
освобождаването на член на акредитационния
съвет след решение на съвета и уведомява за
необходимостта от попълване на състава му;
8. сключва, прекратява и изменя трудовите договори с лицата, работещи в общата
администрация на агенцията;
9. издава административните актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните правоотношения с
държавните служители в администрацията
на агенцията;
10. утвърждава поименното разписание на
длъжностите в администрацията на агенцията;
11. разпорежда се с финансовите средства
на агенцията;
12. внася за утвърждаване от акредитационния съвет бюджетна прогноза и проекта на
бюджет на агенцията, разработени съгласно
изискванията и сроковете по бюджетната
процедура за съответната година, както и
предложения за промени по бюджета;
13. създава временни комисии за изпълнение на определени задачи;
14. внася за утвърждаване от акредитационния съвет предложението на постоянните
комисии по области на висшето образование
за състава и задачите на експертните групи в
съответствие със заявените процедури;

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

15. информира министъра на образованието
и науката и висшите училища за приетите решения за извършените оценки и акредитации,
както и за констатациите и препоръките от
следакредитационното наблюдение и контрол;
16. командирова членове на акредитационния съвет, на постоянните комисии по области
на висшето образование и на постоянната
комисия за следакредитационно наблюдение и
контрол, както и експерти от администрацията на агенцията в оценяваните институции.
Чл. 11. Заместник-председателят на агенцията по следакредитационно наблюдение и
контрол:
1. организира, ръководи и контролира
дейността за следакредитационно наблюдение
и контрол;
2. отговаря за работата на постоянната
комисия за следакредитационно наблюдение
и контрол;
3. осъществява взаимодействие със съвета
на ректорите по въпроси на следакредитационното наблюдение и контрол;
4. подпомага председателя на агенцията и
в негово отсъствие представлява агенцията,
когато писмено е упълномощен от него.
Чл. 12. (1) Към акредитационния съвет
се създават като помощни и консултативни
звена Консултативен съвет, Комисия по осигуряване на качеството, Комисия по жалбите
и Етична комисия.
(2) Акредитационният съвет може да създава и други помощни и консултативни звена.
(3) Организацията и дейността на помощните и консултативните звена на агенцията се
определят с правилници, които са утвърдени
с решение на акредитационния съвет.
Чл. 13. (1) Постоянните комисии по облас
ти на висшето образование и постоянната
комисия за следакредитационно наблюдение
и контрол се създават от акредитационния
съвет, който определя състава им чрез подбор
по документи.
(2) Постоянните комисии по области на
висшето образование и постоянната комисия
за следакредитационно наблюдение и контрол
имат състав от 5 до 9 членове, единият от
които е председател на комисията. Членовете на постоянните комисии са с тригодишен
мандат. Членовете на постоянните комисии
не могат да бъдат определяни за повече от
два последователни мандата.
(3) Положението на председател и на член
на постоянна комисия е несъвместимо със
заемане на длъжностите ректор, заместникректор, декан и/или директор на филиал във
висше училище, съответно председател, заместник-председател и директор на институт
на Българската академия на науките или на
Селскостопанската академия.
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(4) Обстоятелствата по ал. 3 се декларират от председателя или члена на постоянна
комисия. При настъпване на нови обстоятелства, които водят до несъвместимост по ал. 3,
съответното лице в 14-дневен срок уведомява
писмено председателя на агенцията.
(5) Председателите и членовете на постоянните комисии се освобождават преди
изтичане на мандата им от председателя на
агенцията по решение на акредитационния
съвет при настъпване на обстоятелствата по
чл. 8, ал. 6 и по реда на чл. 8, ал. 7.
(6) Мандатът на членовете на постоянните
комисии не се прекъсва с провеждането на
частични избори. Мандатът на допълнително
избраните членове се прекратява с изтичането на тригодишния мандат на комисията.
За един мандат се смята времето, в което
лицето е участвало в работата на комисията
повече от две години.
(7) В състава на постоянните комисии могат
да участват български и/или чуждестранни
експерти, определени от акредитационния
съвет на агенцията, включително представители на съсловните и браншови организации
и на сдружения на работодателите, както и
представители на студентите, които са номинирани от Националното представителство
на студентските съвети.
(8) Постоянните комисии по области на
висшето образование:
1. правят мотивирано предложение до акредитационния съвет за откриване на заявената
процедура за оценяване или акредитация или
за отказ за откриване на процедурата, когато
не е представена информацията по чл. 81,
ал. 6 и 8 от ЗВО от заявителя или от висшето
училище в случаите по чл. 81, ал. 7 от ЗВО;
2. предлагат на акредитационния съвет
състава и задачите на експертните групи;
3. контролират работата на експертните
групи и възлагат на член от постоянната
комисия да наблюдава процедурата;
4. разглеждат докладите на експертните
групи, които са внесени в комисията след съг
ласуването им с наблюдаващите процедурата;
5. изготвят и внасят в акредитационния
съвет доклади, съдържащи мотивирани констатации относно съответствието на заявените процедури със съответните критерии за
оценяване и акредитация;
6. правят предложение до акредитационния
съвет за изменение на капацитета на професионално направление.
(9) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол:
1. предлага за утвърждаване от акредитационния съвет на график за провеждане на
следакредитационно наблюдение и контрол
върху:
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а) способността на институцията и на нейните основни звена и филиали да осигуряват
високо качество на образованието и научните
изследвания чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството;
б) изпълнението на дадените при оценяването и акредитацията препоръки;
2. предлага за утвърждаване от акредитационния съвет състава и задачите на експертните
групи в съответствие с характера и съдържанието на процедурата за следакредитационно
наблюдение и контрол;
3. контролира работата на експертните
групи и въз основа на техните доклади съставя констативни протоколи за извършената
проверка;
4. подготвя и след съгласуване със заместник-председателя внася в акредитационния
съвет доклади и констативни протоколи за
резултатите от извършено следакредитационно
наблюдение и контрол;
5. при констатирано неизпълнение в срок
на дадените препоръки или при постъпило
предложение от министъра на образованието
и науката за отнемане на акредитацията постоянната комисия приема решение, с което
предлага на акредитационния съвет да отнеме
съответната институционална или програмна
акредитация;
6. организира и провежда обучение на
експерти в областта на следакредитационното
наблюдение и контрол.
(10) Заседанията на постоянните комисии
се считат за редовни, ако на тях присъстват
или участват най-малко 2/3 от списъчния
състав на членовете. Заседанията на постоянните комисии могат да бъдат провеждани
и дистанционно.
(11) Решенията се приемат с явно гласуване
с обикновено мнозинство от присъстващите.
Решенията се приемат и чрез дистанционно
гласуване с обикновено мнозинство от членовете на съответната постоянна комисия.
(12) При извършване на дейността си постоянните комисии по ал. 1 се подпомагат от
експерти от специализираната администрация.
(13) Председателят на агенцията командирова членове на постоянната комисия и/или
експерти от администрацията на агенцията
в оценяваните институции.
Чл. 14. (1) Експертните групи са временни и съставът и задачите им в съответствие
със заявените процедури се утвърждават от
акредитационния съвет по предложение на
постоянните комисии по области на висшето
образование.
(2) Ръководител на експертна група за
следакредитационно наблюдение и контрол
е член на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол.
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(3) В състава на експертните групи могат
да участват:
1. български и/или чуждестранни експерти,
които са определени от акредитационния съвет
на агенцията, включително представители на
съсловните и браншовите организации и на
сдружения на работодателите;
2. студенти и докторанти, които са предложени от студентските съвети на висшите
училища.
(4) В експертните групи не могат да участват лица, които:
1. са представители на оценяваните висши
училища или на организациите по чл. 47, ал. 1
от ЗВО, както и на техни структурни звена;
2. преподават или са извършвали преподавателска дейност в оценяваните висши училища или в организациите по чл. 47, ал. 1 от
ЗВО, както и в техни структурни звена през
последните 18 месеца, считано от датата на
откриване на процедура за акредитация, оценяване на проект или за следакредитационно
наблюдение и контрол;
3. ректори, заместник-ректори, декани и
заместник-декани на висши училища, директори и заместник-директори на институти в
Българската академия на науките и Селскостопанската академия.
(5) В състава на експертните групи не могат
да участват две или повече лица, които са на
основен, допълнителен или договор, сключен
по реда на Закона за задълженията и договорите, към едно и също висше училище или
организация по смисъла на чл. 47 от ЗВО.
(6) Експертните групи правят проверка на
представените от висшето училище или от
организацията по чл. 47, ал. 1 от ЗВО документи и информация по конкретната процедура,
подготвят и внасят в съответната постоянна
комисия доклад за резултатите от нея.
(7) Проверката по ал. 6, както и други дейности, извършвани от експертните групи, могат
да бъдат осъществявани и чрез електронни
средства за комуникация от разстояние.
(8) При настъпване на несъвместимост с
длъжностите и изискванията по ал. 4 договорите с членовете на експертните групи се
прекратяват.
(9) Размерът на въ знаг ра ж дени я та на
членовете на експертните групи се определя
по нормативи, утвърдени от министъра на
финансите.
Чл. 15. (1) При осъществяване на своите правомощия акредитационният съвет и
председателят на агенцията се подпомагат
от администрация.
(2) Администрацията е обща и специализирана.
Чл. 16. (1) Административното ръководство
на звената в администрацията се осъществява
от главен секретар, назначен от председателя
на агенцията.
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(2) Главният секретар:
1. разпределя, координира и контролира
текущите и дългосрочните задачи между отделните звена на общата и специализираната
администрация в агенцията;
2. контролира спазването на сроковете
за изпълнение на задачите, произтичащи от
закони, от актове на Министерския съвет,
от решения на акредитационния съвет и/или
разпоредени от председателя на агенцията;
3. организира дейността по публикуването
на актовете на агенцията;
4. осъществява оперативните връзки с
ръководствата на институциите от системата
на висшето образование и с други административни структури;
5. подготвя заседанията на акредитационния съвет и участва в тях с право на съвещателен глас;
6. съгласува актовете за възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите
правоотношения;
7. информира своевременно председателя и
членовете на акредитационния съвет относно
настъпилите промени в нормативната уредба
за процедурите за акредитация и оценяване
на проекти;
8. следи за спазването на нормативните
актове и за изпълнението на законните разпореждания на председателя на агенцията;
9. отговаря за управлението на държавната собственост, която е предоставена на
агенцията;
10. организира разработването, въвеждането и функционирането на вътрешната система
за осигуряване качеството на дейностите на
агенцията;
11. утвърждава длъжностните характеристики на служителите.
Чл. 17. (1) Общата администрация е организирана в дирекция „Административно,
финансово, правно-нормативно и информационно обслужване“.
(2) Дирекция „Административно, финансово, правно-нормативно и информационно
обслужване“:
1. изготвя проектите на длъжностното разписание в агенцията, организира и отговаря
за воденето и съхраняването на служебните
и трудовите досиета;
2. организира документооборота и архива
на агенцията;
3. осигурява финансово-счетоводното обслу ж ване на агенци ята в съответствие с
изискванията на Закона за счетоводството и
другите нормативни актове и оформя всички
документи по сметките на агенцията;
4. подпомага с юридически консултации
дейността на агенцията, осигурява процесуално представителство пред съдилищата след
писмено упълномощаване от председателя на
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агенцията, дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и
други актове и документи, свързани с дейността на агенцията;
5. организира завеждането, съхраняването и отчитането на материалните активи на
агенцията, ремонта и поддръжката на материалната база и транспортното обслужване
на агенцията;
6. осигурява информационното обслужване и поддържа информационна база данни,
свързана с дейностите по акредитация и оценяване на проекти и за следакредитационно
наблюдение и контрол.
Чл. 18. (1) Специализираната администрация е организирана в дирекция „Оценяване,
акредитация и следакредитационно наблюдение и контрол“.
(2) Дирекция „Оценяване, акредитация и
следакредитационно наблюдение и контрол“
подпомага дейността на органите на управление на агенцията, на постоянните комисии и
експертните групи, като:
1. по разпореждане на председателя на
агенцията експертите от дирекцията участват
в процедурите за оценяване и акредитация и
за следакредитационно наблюдение и контрол;
2. подготвя и участва в заседанията на
постоянните комисии по области на висшето
образование и на постоянната комисия за
следакредитационно наблюдение и контрол,
води протоколите от заседанията и съхранява
документацията им;
3. събира, въвежда и поддържа в базата
данни на агенцията информация за експерти в
определена област на висшето образование и
за следакредитационно наблюдение и контрол;
4. консултира висшите училища и организациите по чл. 47, ал. 1 от ЗВО при изготвянето
на материали за акредитация и оценяване
на проекти за определена област на висшето
образование;
5. дава становища за ефективността на
прилаганите процедури за акредитация и
оценяване на проекти и за необходимостта
от промени и подобрения в методологията
на работа;
6. прави предложени я за подобряване
ефективността на работата по акредитацията
и оценяването на проекти;
7. обработва и използва информацията
от поддържаната от агенцията електронна
платформа.
Чл. 19. В рамките на утвърдената численост
на агенцията към постоянните комисии се
назначават експерти по служебно правоотношение по смисъла на Закона за държавния
служител, които да организират и подпомагат
тяхната дейност.

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРИТЕ
НА АКРЕДИТАЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ
НА ПРОЕКТИ
Раздел І
Процедури за институционална и програмна
акредитация и оценяване на проекти
Чл. 20. (1) Акредитацията и оценяването
на проекти имат за цел да стимулират и контролират осигуряването и повишаването на
качеството на предлаганото образование във
висшите училища, както и провеждането му
в съответствие със стандартите и насоките
за осигуряване на качеството в европейското
пространство за висше образование.
(2) Резултатите от акредитацията и оценяването на проекти се отчитат при формиране политиката на държавата към висшето
училище.
(3) Акредитацията може да се осъществява
и посредством поддържаната от агенцията
електронна платформа.
Чл. 21. (1) Акредитацията е институци
онална и програмна.
(2) Програмната акредитация може да бъде
поискана от висше училище, което има институционална акредитация, в предвидените
в ЗВО случаи.
(3) Оценка на проекти за откриване на
основни звена, филиали, професионални направления и на специалности от регулираните
професии може да бъде поискана от висше
училище, което е получило институционална
акредитация.
Чл. 22. (1) Институционалната акредитация
е резултат от оценка на:
1. начина, по който висшето училище като
организация осъществява своята мисия и цели
по смисъла на чл. 17 от ЗВО;
2. начина, по който висшето училище осигурява прилагането на стандартите и насоките
за осигуряване на качеството в европейското
пространство за висше образование.
(2) Инстит у циона лната ак редитаци я е
първоначална и последваща.
(3) Институционалната акредитация е първоначална, когато висшето училище, създадено
или преобразувано след оценяване на проект
с положителна оценка, е представило искане
за институционална акредитация в срок до
12 месеца от влизането в сила на решението
на Народното събрание.
(4) За първоначална акредитация могат
да кандидатстват новосъздадени или пре
образувани висши училища след оценяване
на проект с положителна оценка в срок до
12 месеца от влизането в сила на решението
на Народното събрание.
(5) За последваща институционална акредитация могат да кандидатстват висши училища,
които са получили първоначална институционална акредитация по смисъла на чл. 17 от

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ЗВО и прилагат стандартите и насоките за
осигуряване на качеството в европейското
пространство за висше образование.
(6) Обект на оценяване при първоначалната
институционална акредитация са:
1. собствеността, която е необходима за
осъществяване на дейностите по чл. 6 от ЗВО;
2. функционирането на вътрешната система
за оценяване и поддържане на качеството на
обучението и академичния състав;
3. профила и квалификацията на академичния състав;
4. материално-техническата осигуреност
на обучението;
5. другите критерии от критериалната
система на агенцията, които са свързани с
прилагането на стандартите и насоките за
осигуряване на качеството в европейското
пространство за висше образование.
(7) Оценяването при последващата институционална акредитация е насочено към:
1. отчитане на резултатите от получените
оценки по отделните професионални направления и/или специалности от регулираните
професии;
2. проверка на изпълнението на критериите, включващи изискванията по ал. 6, т. 1 – 4
по прилагането на стандартите и насоките за
осигуряване на качеството в европейското
пространство за висше образование.
(8) Оцен яването при инстит у ционална
акредитация се извършва по десетобалната
система, включваща оценките от 0 до 10,00.
(9) Срокът на валидност на институционалната акредитация е 6 години.
(10) Акредитационната оценка се дава въз
основа на утвърдена от акредитационния съвет
на агенцията методика.
(11) Висшите училища, които отговарят
на изискванията по чл. 77, ал. 3, т. 1 – 4 от
ЗВО, получават институционална акредитация с оценка, която се формира като средно
претеглена през броя на студентите стойност
на последно дадените оценки по всички професионални направления и специалности от
регулираните професии, съгласно методиката
по ал. 10.
(12) При получена оценка под 4,00 се прави
отказ за институционална акредитация. Отказ
за институционална акредитация се прави
и в случаите, когато висшето училище не е
изпълнило един или няколко от критериите
по чл. 77, ал. 3, т. 1 – 4 от ЗВО.
(13) В срок до 18 месеца от момента на
уведомяване за постановения от акредитационния съвет на агенцията отказ за институционална акредитация висшето училище може
да поиска извършването на нова процедура
за институционална акредитация.
(14) Новата процедура за институционална акредитация се извършва от постоянна
комисия по съответната област на висшето
образование по реда на чл. 77, ал. 2, т. 1 от
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ЗВО и включва и проверка за отстраняване
на слабостите, които са довели до постановяването на отказа по чл. 77, ал. 9 от ЗВО.
(15) Ако висшето училище получи два последователни отказа, както и ако не поиска
повторна акредитация или не отговори на
препоръките в срока по чл. 77, ал. 10 от ЗВО,
висшето училище се закрива от Народното
събрание.
(16) При провеждане на институционалната
акредитация и оценяване на съответствието
с изискванията за академичен състав на
основен трудов договор член на академичен
състав може да участва в акредитацията на
не повече от едно висше училище.
Чл. 23. (1) Програмната акредитация се
основава на оценяването на качеството на
предлаганото обучение в определено професионално направление в трите степени на висше
образование в основно звено и/или филиал
на висшето училище, териториално изнесено
звено, на специалност от регулираните професии и на прилагане на стандартите и насоките
за осигуряване на качеството в европейското
пространство за висше образование.
(2) В рамките на професионалното направление оценяването е насочено към проверка
на качеството на обучението на студентите
във всички предлагани форми на обучение
по образователно-квалификационните степени
„бакалавър“ и „магистър“ и образователната
и научна степен „доктор“.
(3) Обект на оценяване при програмната
акредитация са:
1. структурата, организацията и съдържанието на учебните планове и програми;
2. профилът и квалификацията на преподавателския състав;
3. материално-техническата осигуреност
на обучението;
4. методите на преподаване и оценяване
постиженията на студентите;
5. управлението на качеството на образованието;
6. научноизследователската и художественотворческата дейност на академичния състав и
участието на студентите и докторантите в нея;
7. дру гите критерии от критериалната
система на агенцията, които са свързани със
стандартите и насоките за осигуряване на
качеството в европейското пространство за
висше образование.
(4) Оценяването при програмната акредитация се осъществява въз основа на методика,
която е разработена от агенцията.
(5) За всеки критерий за програмна акредитация акредитационният съвет на агенцията
утвърждава теглови коефициенти. Критерият
„научноизследователската и художественотворческата дейност“ има най-голяма относителна тежест. Това изискване не се прилага
за самостоятелните колежи.

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

(6) Оценяването при програмната акредитация се извършва по десетобалната система,
включваща оценките от 0 до 10,00.
(7) Валидността на програмната акредитация е за период 4 години.
(8) При пол у чена с ред ноари т ме т и ч на
оценка под 4,00 се прави отказ за програмна
акредитация.
(9) Отказ за програмна акредитация получават и професионалните направления и
специалностите от регулираните професии с
оценка, по-малка от 4,00 по един или няколко
от критериите по чл. 78, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗВО.
(10) В срок до 12 месеца от момента на
уведомяване за постановения от акредитационния съвет на агенцията отказ за програмна
акредитация висшето училище може да поиска
извършването на нова процедура за програмна
акредитация.
(11) Новата процедура за програмна акредитация се извършва от постоянна комисия по
съответната област на висшето образование
и включва и проверка за отстраняване на
слабостите, които са довели до постановяването на отказа по чл. 78, ал. 8 или ал. 9 от
ЗВО, и събиране на данни за периода след
предходната програмна акредитация.
(12) При пол у чена средноаритметична
оценка над 4,00 в процедурата по акредитация
висшето училище получава програмна акредитация със срок на валидност до изтичането
на 4-годишния период.
(13) При провеждане на програмна акредитация и оценяване на съответствието
с изискванията за академичен състав на
основен трудов договор член на академичен
състав може да участва в акредитацията на
не повече от едно висше училище.
Чл. 24. (1) Оценяването на проекти по
чл. 81, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗВО установява възможността предлаганото за откриване или
преобразуване висше училище да осъществява
предмета на своята дейност и целите си в
съответствие с чл. 17 от ЗВО и изискванията
на чл. 22.
(2) Оценяването на проекти по чл. 81,
ал. 1, т. 5 от ЗВО установява възможността
предлаганото за откриване или преобразуване
основно звено и/или филиал да осъществяват
своята дейност в съответствие с изискванията
на чл. 22.
(3) Оценяването на проекти по чл. 81, ал. 1,
т. 6 от ЗВО установява възможността да бъде
провеждано обучение по специалност от регулираните професии или по професионално
направление в съответствие с изискванията
на чл. 23.
Чл. 25. (1) Проектите за откриване на висши
училища, както и на факултети, филиали, колежи, както и на териториално изнесени звена
в страната и в чужбина и на професионални
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направления и специалности от регулираните професии се оценяват с положителна или
отрицателна оценка.
(2) При оценяване на проекти се прилагат
следните критерии:
1. съответствие с Националната карта на
висшето образование в Република България,
а за държавните висши училища – и с утвърдената политика за развитие на висшето
училище;
2. разработване и одобряване на учебната
документация (квалификационни характеристики, учебни планове и програми) на
предвидените професионални направления и/
или специалности от регулираните професии;
3. профил и квалификация на академичния
състав по професионални направления или
специалности от регулираните професии;
4. учебни ресурси в помощ на студентите,
както и необходимите финансови ресурси за
обучението;
5. други критерии, свързани с покриването на изискванията по стандарти 7 – 10 от
Стандартите и насоките за осигуряване на
качеството в европейското пространство за
висше образование (или от критериалната
система на агенцията).
(3) Никаква процедура за оценяване на
проект не може да бъде открита, преди да е
приключила текуща процедура за институционална акредитация.
(4) Отрицателна оценка получават проекти
по ал. 1 при оценка „отрицателна“ на един
или повече от критериите по чл. 79, ал. 2,
т. 1 – 4 от ЗВО.
Чл. 26. (1) Акредитацията и оценяването
на проекти по чл. 22 – 24, както и изменението на капацитета на висшето училище,
на професионалното направление или на
специалностите от регулираните професии
се осъществяват по критерии и процедури
и свързаната с тях документация, приети от
акредитационния съвет и утвърдени от председателя на агенцията.
(2) Критериите, процедурите и документацията по ал. 1 се публикуват на интернет
страницата на агенцията.
Чл. 27. Разходите по процедурите за оценяване на проекти и за акредитация, както и за
изменение на капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на
специалностите от регулираните професии се
заплащат от заявителя по нормативи, които
са утвърдени от министъра на финансите по
предложение на агенцията.
Раздел II
Процедури за акредитация и за изменение
на капацитета
Чл. 28. (1) Процедура за институционална
акредитация се открива по искане на висшето
училище и/или министъра на образованието
и науката.
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(2) Процедура за програмна акредитация на
специалностите от регулираните професии и
по професионални направления се открива по
искане на висшето училище и/или министъра
на образованието и науката и се извършва
съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО.
(3) Процедура за програмна акредитация
на докторски програми, включително от регулираните професии, се открива по искане на:
1. организациите по чл. 47, ал. 1 от ЗВО
и/или министъра на образованието и науката;
2. висшето училище и/или министъра на
образованието и науката в рамките на акредитацията на съответното професионално
направление и се извършва съгласно графика
по чл. 81, ал. 2 от ЗВО.
(4) Програмна акредитация по ал. 2 може
да бъде поискана от висшето училище след
получаване на институционална акредитация.
Чл. 29. (1) Процедурата за програмна акредитация по определено професионално нап
равление се открива едновременно за всички
висши училища, които извършват обучение
в това направление, когато са подали искане
и по предварително определен от агенцията
график.
(2) По изключение процедура по ал. 1 може
да бъде открита извън графика по искане на
съответното висше училище, когато по първоначално подаденото искане е бил постановен
отказ или когато такава процедура се заявява
за първи път от висшето училище.
(3) В случаите по ал. 2 съответното професионално направление или специалност от
регулираната професия подлежи на програмна
акредитация и съобразно графика по ал. 1.
Чл. 30. (1) Висшите училища подават искане
за институционална акредитация 12 месеца
преди датата на изтичането на срока на пред
ходната им институционална акредитация,
посочен в решението на акредитационния
съвет.
(2) До приключването на процедурата за
институционална акредитация в срока по
чл. 35 висшите училища ползват правата, кои
то са получени от предходната акредитация.
(3) Новооткритите или преобразуваните
висши училища подават искане за институционална акредитация до датата на изтичането на
срока, посочен в решението на акредитационния съвет за положителна оценка на проекта,
с който са създадени или преобразувани.
(4) Висшите училища по ал. 3 и новооткритите основни звена, филиали и териториално
изнесени звена имат статут на акредитирани
за срока, посочен в решението на акредитационния съвет по чл. 84, ал. 2 от ЗВО.
Чл. 31. (1) Исканията за програмна акредитация на специалностите от регулираните
професии и по професионални направления,
както и за програмна акредитация на доктор-
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ски програми от регулираните професии и на
останалите докторски програми се подават
12 месеца преди датата на изтичането на срока на предходната програмна акредитация,
посочен в решението на акредитационния
съвет, съответно на постоянната комисия по
чл. 83, ал. 3, т. 1 от ЗВО.
(2) Исканията за програмна акредитация
на новооткрити специалности от регулираните
професии и по професионални направления
се подават преди датата на изтичането на
сроковете, посочени в решението на акредитационния съвет.
(3) До приключването на процедурата за
програмна акредитация в срока по чл. 35 вис
шите училища и организациите по чл. 47 от
ЗВО ползват правата, получени от предходната
акредитация.
(4) Новооткритите професионални нап
равлени я, специа лности от рег улираните
професии и докторски програми имат статут
на акредитирани за срока, посочен в решението на акредитационния съвет по чл. 84,
ал. 2 от ЗВО.
Чл. 32. (1) Откриването на процедура за
акредитация или за оценяване на проект по
искане на висшето училище, на организациите
по чл. 47, ал. 1 или на учредителите по чл. 14,
ал. 1 от ЗВО започва с решение на акредитационния съвет на основание на представен
от заявителя доклад-самооценка, съдържащ
и количествена информация по смисъла на
чл. 77, ал. 3 или чл. 78, ал. 3 от ЗВО. Освен
доклад-самооценка, съдържащ количествена
информация за изпълнение на критериите
за съответния вид процедура, към искането
за откриване на процедура за акредитация
се прилагат:
1. доклад от висшето училище за изпълнение
на задължителните препоръки на акредитационния съвет от предходната процедура и от
процедури за следакредитационно наблюдение
и контрол;
2. протокол от решението на академичния
съвет, съответно на научния съвет, за приемане на документацията по т. 1;
3. информация от висшето училище за
неговата структура в съответствие със ЗВО;
4. мотивирано предложение от висшето
училище за съответния капацитет – при акредитация на професионално направление или
на специалност от регулираните професии,
разпределен по образователно-квалификационни степени и по форми на обучение на
висшето училище.
(2) Докладът-самооценка за програмна
акредитация на предлаганото образование в
определено професионално направление в основно звено и/или във филиал на акредитирано
висше училище, териториално изнесено звено,
на специалност от регулираните професии или
на докторска програма включва информация
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за обстоятелствата по чл. 78, ал. 3, т. 1 – 7
от ЗВО, както и информация за сключените
договори, придружена със съответните документи в случаите на съвместна дейност и на
образователен франчайз по смисъла на § 4,
ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗВО.
Чл. 33. Исканията по чл. 32 и документите към тях се изготвят в съответствие с
критериите, процедурите и свързаната с тях
документация, които са утвърдени по реда
на чл. 26.
Чл. 34. (1) Искането за откриване на процедура за акредитация се подава до председателя
на агенцията от организациите, органите и
лицата по чл. 28.
(2) Председателят на агенцията насочва
искането към съответната постоянна комисия
по област на висшето образование.
(3) Постоянната комисия по област на
висшето образование разглежда постъпилите
искания за акредитация и прави мотивирано
предложение пред акредитационния съвет за
откриване на процедура за акредитация или
за отказ.
(4) В едномесечен срок от постъпването на
искането по ал. 1 акредитационният съвет:
1. приема решение за откриване на процедурата;
2. отказва откриване на процедурата, когато заявителят не е представил необходимата
информация по чл. 32, и уведомява висшето
училище.
(5) В случаите, когато искането за откриване на процедура за институционална или
програмна акредитация е направено от министъра на образованието и науката, висшите
училища представят в агенцията необходимата документация по чл. 32 в съответствие
с изискванията на чл. 33 в срок два месеца
от решението на акредитационния съвет за
откриване на процедурата.
(6) С решението за откриване на процедурата се определят и разходите по нея, които
се заплащат от заявителя по нормативи, които
са утвърдени от министъра на финансите.
Чл. 35. Срокът за приключване на процедура по акредитация е 12 месеца и започва да
тече от момента на заплащането на разходите
от заявителя.
Чл. 36. (1) С решението за откриване на
процедурата за акредитация акредитационният съвет определя и постоянната комисия
по област на висшето образование, която да
осъществи процедурата и да предложи на
председателя експерти за състава на експертната група и нейните задачи.
(2) При акредитацията на програми, попадащи в съдържанието на професионални
направления от две области на висшето образование, с решението на акредитационния
съвет за откриване на процедурата се определя
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експертна група, в състава на която се включват експерти от съответните две постоянни
комисии по области на висшето образование.
(3) При необходимост във връзка с процедурите по ал. 1 акредитационният съвет може
да изисква становища от неучастващата в
процедурата постоянна комисия по съответната област на висшето образование.
(4) Председателят предлага на акредитационния съвет за утвърждаване състав на
експертната група и нейната задача в съответствие с вида на процедурата.
(5) Акредитационният съвет разглеж да
предложенията по ал. 2 и създава експертни
групи, като утвърждава техните задачи и състав в съответствие със заявените процедури.
Чл. 37. (1) Експертната група посещава
оценяваната институция по предварително
съгласувана с висшето училище програма, в
която се включва и запознаване с мнението
на студентите и докторантите за качеството
на предлаганото обучение. По решение на
съответната постоянна комисия експертната
група може да осъществи своята дейност и
без посещение на оценяваните институции,
както и чрез електронни средства за отдалечено общуване.
(2) Експертната група изготвя и представя
в постоянната комисия от съответната област
на висшето образование доклад за извършената
проверка по съответната процедура.
(3) Процедурата за програмна акредитация
на докторските програми в организациите
по чл. 47, ал. 1 от ЗВО се извършва чрез
посещение на институцията по предварително съгласувана програма. По решение на
съответната постоянна комисия експертната
група може да осъществи своята дейност и
чрез електронни средства за комуникация от
разстояние.
Чл. 38. (1) Постоянната комисия от съответната област на висшето образование въз
основа на доклада на експертна група подготвя
доклад, съдържащ мотивирани констатации
относно съответствието на представените от
висшето училище или организациите по чл. 47,
ал. 1 от ЗВО доказателства с критериите за
институционална и програмна акредитация.
(2) Докладът по ал. 1 се предоставя на оценяваната институция, която в 14-дневен срок
от получаването му може да даде становище
относно фактически несъответствия в него.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 пос
тоянната комисия от съответната област на
висшето образование внася в акредитационния съвет доклад, който съдържа мотивирани
констатации относно съответствието на представените от оценяваната институция доказателства с критериите за институционална или
програмна акредитация по смисъла на чл. 77,
ал. 3 или чл. 78, ал. 3 от ЗВО. Констатациите
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на постоянните комисии по области на висше
образование нямат задължителен характер за
акредитационния съвет. Акредитационният
съвет може да не приеме констатациите на
постоянните комисии по области на висше
образование, когато не са съобразени със
събраните доказателства.
(4) В случаите, когато акредитационният
съвет установи, че събраните в хода на съответната процедура доказателства са недостатъчни
или предлаганите изводи не съответстват на
констатираните факти и на доказателствата,
той връща доклада с указания за доработване
на постоянната комисия, която е длъжна да
се съобрази с тях.
(5) Преработеният доклад по ал. 4 се предоставя на оценяваната институция, която в
14-дневен срок от получаването му може да
даде становище относно фактически несъответствия в него, като след изтичането на срока
постоянната комисия от съответната област
на висшето образование го внася отново в
акредитационния съвет.
(6) Ако акредитационният съвет установи,
че постоянната комисия от съответната област на висшето образование не е изпълнила указанията му, той има право да събере
необходимите доказателства и да постанови
своето решение, без да се съобразява с констатациите на комисията.
Чл. 39. (1) Въз основа на доклада на пос
тоянната комисия от съответната област на
висшето образование и становището на оценяваната институция акредитационният съвет
с явно гласуване и с обикновено мнозинство
приема мотивирано решение, в което се дава
оценка. Оценяването при акредитация се извършва по десетобална система, включваща
оценките от 0 до 10,00.
(2) Когато получената при акредитацията
оценка е от 4,00 до 10,00, се дава акредитация
за срока, който е определен за съответния
вид акредитация.
(3) С решението на акредитационния съвет
за акредитация се определя и капацитетът
на висшето училище, а при програмна акредитация – капацитетът на професионалното
направление или на специалността от регулираните професии, дават се препоръки и срок
за изпълнението им.
(4) При определяне капацитета на вис
шето училище акредитационният съвет го
съобразява с определения при оценяването
и акредитацията капацитет на професионалните направления и на специалностите от
регулираните професии.
(5) Когато получената при акредитацията
оценка е от 0 до 3,99, се отказва акредитация.
(6) Когато при институционалната акредитация висшето училище е получило оценка от
0 до 3,99 по един или няколко от критериите

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

по чл. 77, ал. 3, т. 1 – 4 от ЗВО, акредитационният съвет приема решение, с което прави
отказ за акредитация.
(7) Когато при програмната акредитация
професионалното направление е получило
оценка от 0 до 3,99 по един или няколко от
критериите по чл. 78, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗВО,
акредитационният съвет приема решение, с
което прави отказ за акредитация.
Чл. 40. (1) Решението на акредитационния
съвет, с което за първи път се прави отказ
за акредитация или се отнема акредитация,
съдържа:
1. мотиви за отказа или за отнемането на
акредитация и препоръки, чието изпълнение
от страна на висшето училище е задължително
условие за откриване на нова процедура за
акредитация;
2. срок за предприемане на мерки за изпълнението на препоръките, който не може да
бъде по-дълъг от 18 месеца – при институционалната акредитация, и от 12 месеца – при
програмната акредитация.
(2) Решението, с което за втори път се
прави отказ за акредитация, съдържа единствено мотиви.
Чл. 41. Проверката за изпълнението на
препоръките по чл. 40, т. 1 се осъществява от
постоянната комисия за следакредитационно
наблюдение и контрол.
Чл. 42. (1) Процедура за изменение на
капацитета на висше училище, на професионално направление, както и на специалност
от регулираните професии се открива по
искане на висшето училище и на министъра
на образованието и науката.
(2) Исканията за промяна на капацитета на
висши училища, на професионални направления и специалности от регулираните професии
се разглеждат в периода от 1 октомври до
31 декември на календарната година.
(3) Крайният срок за подаване на искане за
промяна на капацитета на висши училища, на
професионални направления и специалности
от регулираните професии и за заплащане
на съответната процедура е 30 септември на
календарната година.
(4) Процедурата се извършва:
1. по документи – при получена акредитационна оценка от 7,00 до 10,00;
2. с посещение на експертна група – при
получена акредитационна оценка от 4,00 до
6,99.
(5) Искането за откриване на процедура
за изменение на капацитета на висшето училище, на професионалното направление или
на специалност от регулираните професии
се подава до акредитационния съвет заедно
с доклад, в който се съдържат информация
и доказателства за обстоятелствата, даващи
основание за подаване на искането.
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(6) Искането по ал. 1 и документите към
него се изготвят в съответствие с критериите,
процедурите и свързаната с тях документация,
утвърдени по реда на чл. 26.
(7) Акредитационният съвет:
1. приема решение за откриване на процедурата и я насочва към постоянните комисии
по области на висшето образование;
2. отказва откриване на процедурата, когато заявителят не е представил необходимата
информация с доказателствата по ал. 2.
(8) Постоянните комисии по области на
висшето образование изготвят и представят
на акредитационния съвет доклад с мотивирани предложения за изменение или отказ от
изменение на капацитета.
(9) Акредитационният съвет след приемане
на доклада на постоянните комисии по облас
ти на висшето образование се произнася по
направените искания по ал. 1, като приема
мотивирано решение, с което:
1. утвърждава искането за изменение на
капацитета;
2. отказва изменението на капацитета;
3. определя изменение на капацитета, което
е различно от посоченото в искането.
Чл. 43. Оценяването при процедурите по
чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗВО може да се извършва и от чуждестранни агенции, членове на
Европейската асоциация за осигуряване качеството във висшето образование (ENQA)
и/или вписани в Европейския регистър на
агенциите за осиг у ряване на европейско
качество във висшето образование (EQAR),
по покана на съответното висше училище.
Институционалната и програмна акредитация
се дава единствено от агенцията въз основа
на крайна акредитационна оценка, която е
формирана по утвърдената методика по чл. 77,
ал. 7 от ЗВО.
Чл. 44. (1) По реда на тази глава се акредитират и специалности от регулираните професии
и професионални направления, обучението
по които се осъществява от основни звена
на висши училища, открити по реда на § 4,
ал. 2 от допълнителните разпоредби на ЗВО.
(2) Териториално изнесените звена и поделенията в чужбина по § 4, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗВО не подлежат на
отделна акредитация, а информацията за тях
се отчита при процедурите за институционалната и за съответната програмна акредитация.
Раздел III
Процедури за оценяване на проекти
Чл. 45. (1) Процедурата за оценяване на
проект за откриване на висше училище се
открива по искане на министъра на образованието и науката или на учредителите по
смисъла на чл. 14, ал. 1 от ЗВО.
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(2) Процедурата за оценяване на проект за
преобразуване на висше училище се открива
по искане на висшето училище или на учредителите по смисъла на чл. 14, ал. 1 от ЗВО.
(3) Процедурата за оценяване на проект за
откриване на основно звено и/или филиал на
висше училище/териториално изнесено звено
се открива по искане на висшето училище.
(4) Процедурата за оценяване на проект за
откриване на специалност от регулираните
професии се открива по искане на висшето
училище.
(5) Процедурата за оценяване на проект
за откриване на професионални направления
се открива по искане на висшето училище.
Чл. 46. Оценка на проекти за откриване
на основни звена, филиали, териториални изнесени звена, професионални направления и
специалности от регулираните професии може
да бъде поискана от висше училище, което
е получило институционална акредитация.
Чл. 47. (1) Искането за откриване на процедура за оценка на проект за ново висше училище или на проект за преобразуване на висше
училище включва и проект, който е изготвен
в съответствие с изискванията на процедурите
и критериите на агенцията и свързаната с тях
документация по чл. 26, в който:
1. са поставени обществено приемливи цели
пред предлаганото висше училище;
2. се съдържа описание на основните звена
и/или на филиалите на висшето училище,
необходимата учебна документация и данни
за научно-преподавателския състав, материалната база и начините на финансиране;
3. се осигурява начин на управление, гарантиращ спазването на основните академични
свободи;
4. има съответствие с държавните изиск
вания.
(2) Искането за откриване или за преоб
разуване на частно висше училище включва
проект, който отговаря на изискванията на
ал. 1. Към проекта за създаване на частно
висше училище се прилага учредителен акт,
съдържащ обстоятелствата по чл. 15, ал. 3,
т. 1 – 7 от ЗВО.
(3) Учредителят по смисъла на чл. 14, ал. 1
от ЗВО представя и:
1. документи за правото на собственост
на учредителите върху недвижимите имоти,
движимите вещи и сградния фонд;
2. документи за материалната осигуреност
от негова страна на дейността на частното
висше училище, чието откриване иска, включително по смисъла на чл. 14, ал. 3 от ЗВО;
3. информация за начина за осигуряване
дейността на исканото частно висше училище и проект за финансовото осигуряване на
дейността му.
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(4) Искането за откриване на процедура
за оценка на проекти за преобразуване на
висше училище, за откриване или преобразуване на основни звена, филиали и колежи
в държавните висши училища, за откриване
на специалност от регулираните професии и
на професионално направление включва и:
1. доклад-самооценка, съдържащ количествена информация за изпълнението на
критериите на агенцията за съответния вид
процедура и документация към него, както и
предложение за съответния капацитет, който
е разпределен по образователно-квалификационни степени и по форми на обучение;
2. доклад от висшето училище за изпълнение на задължителните препоръки на акредитационния съвет, дадени с решение от
предходната процедура;
3. протокол от решението на академичния
съвет, съответно на научния съвет, за приемане на документацията по т. 1 и 2;
4. информация от висшето училище за
неговата структура в съответствие със ЗВО.
(5) Докладът-самооценка по процедури за
оценка на проекти за преобразуване на висше
училище, за откриване или преобразуване на
основни звена, филиали и колежи във висши
училища включва информация за обстоятелствата по чл. 77, ал. 3, т. 1 – 5 от ЗВО.
(6) Док ла д ът- самооцен к а по п роцед ури за оценка на проекти за откриване на
специалност от регулираните професии и
на п рофесиона лно нап равление вк лючва
информация за обстоятелствата по чл. 78,
ал. 3, т. 1 – 7 от ЗВО.
Чл. 48. Исканията и документацията по
чл. 47 се изготвят в съответствие с критериите,
процедурите и свързаната с тях документация,
които са утвърдени от агенцията по реда на
чл. 26.
Чл. 49. (1) Искането за откриване на процедура за оценка на проект се отправя до
акредитационния съвет от организациите,
органите и лицата по чл. 45.
(2) Акредитационният съвет насочва искането за оценяване на проект към съответната
постоянна комисия по област на висшето
образование.
(3) Постоянната комисия по област на
висшето образование разглежда постъпилите
искания за оценяване на проекти и прави
предложение пред акредитационния съвет
за откриване на процедура за оценяване на
проекта или за отказ.
(4) В едномесечен срок от постъпване на
искането по ал. 1 акредитационният съвет:
1. приема решение за откриване на процедурата и насочва искането към съответната
постоянна комисия по област на висше образование;
2. отказва откриване на процедурата, когато заявителят не е представил необходимата
информация по чл. 47 и 48.
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(5) С решението за откриване на процедурата се определят и разходите по нея, които
се заплащат от заявителя.
Чл. 50. Срокът за приключване на процедурата за оценка на проект е 4 месеца и
започва да тече от момента на заплащането
на разходите от заявителя.
Чл. 51. (1) С решението за откриване на
процедура акредитационният съвет определя
и постоянната комисия по област на висшето образование, която да внесе доклад за
резултата от извършеното оценяване, като є
изпраща искането.
(2) Постоянната комисия от съответната
област на висшето образование предлага на
акредитационния съвет състав на експертната група и нейните задачи в съответствие
с вида на процедурата и възлага на член от
комисията да наблюдава процедурата.
(3) А кредитационният съвет разглеж да
предложенията на постоянните комисии по
области на висшето образование и създава
експертни групи, като утвърждава техните задачи в съответствие със заявените процедури.
Чл. 52. (1) Експертната група посещава
инстит у ци ята, която е направила искане
за оценяване на проекта, по предварително
съгласувана с висшето училище програма, в
която се включва и запознаване с мнението
на потребителите на кадри. По решение на
съответната постоянна комисия експертната
група може да осъществи своята дейност и
чрез електронни средства за комуникация от
разстояние.
(2) Експертната група изготвя и представя
в постоянната комисия от съответната област
на висшето образование доклад за извършената
проверка по процедурата.
Чл. 53. (1) Постоянната комисия от съответната област на висшето образование
подготвя доклад, който съдържа мотивирани
констатации относно съответствието на представените от висшето училище доказателства
с критериите за оценяване на проект.
(2) Докладът за резултатите от извършеното оценяване се предоставя на оценяваната
институция, която има право в 14-дневен
срок от получаването му да даде становище
относно фактически несъответствия в него.
(3) След изтичането на срока по ал. 2
постоянната комисия от съответната област
на висше образование внася доклада в акредитационния съвет.
(4) В случаите, когато акредитационният
съвет установи, че доказателственият материал в доклада на постоянната комисия е
недостатъчен или че предлаганите изводи не
съответстват на констатираните факти и на
доказателствата, той връща доклада за доработване от постоянната комисия.
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(5) Процедурата за оценка на проекти по
чл. 81, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗВО приключва с мотивирано решение на акредитационния съвет,
с което проектът се оценява с положителна
или отрицателна оценка.
(6) В решението за оценяване на проект
с положителна оценка се посочва срокът, в
който трябва да се поиска акредитация след
откриването на висше у чилище, основно
звено, филиал, териториално изнесено звено,
професионално направление, специалност
от регулираните професии или на докторска
програма.
(7) Новооткритите висши училища, основни
звена, филиали, териториално изнесени звена,
професионални направления, специалности от
регулираните професии и докторски програми,
в които се провежда обучение, имат статут
на акредитирани за срока, който е определен
съобразно чл. 84, ал. 2 от ЗВО.
(8) Решението по чл. 84, ал. 1 от ЗВО може
да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Чл. 54. Председателят на агенцията информира министъра на образованието и науката
за извършените акредитации и за оценките на
проекти за вписване в регистъра на висшите
училища по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „а“ от
ЗВО, както и заявителите на процедурата.
Чл. 55. По реда на тази глава се оценяват
и проекти за откриване на основни звена в
структурата на български висши училища
съвместно с чуждестранни висши училища,
които са открити по реда на § 4, ал. 2 от допълнителните разпоредби на ЗВО.
Чл. 56. (1) Разпоредбите на тази глава се
прилагат и при оценяване на проекти за откриване на територията на страната на поделения
на чуждестранните висши училища, посочени
в § 4и от допълнителните разпоредби на ЗВО.
(2) Проектите по ал. 1 се оценяват при
условията за откриване на висше училище
и по реда за откриване на основно звено на
висше училище.
(3) Искането за оценяване на проект по
ал. 1 и документите към него се изготвят в
съответствие с критериите и процедурите
и свързаната с тях документация, които са
утвърдени по реда на чл. 26.
Чл. 57. (1) Разпоредбите на тази глава се
прилагат и при оценяване на проекти за откриване на звена на български висши училища в
чужбина съгласно § 4, ал. 3 от допълнителните
разпоредби на ЗВО.
(2) Проектите по ал. 1 се оценяват при
условията и по реда за откриване на основно
звено или на филиал във висше училище и
при спазване на законодателството на приемащата държава.
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(3) Искането за оценяване на проект по
ал. 1 и документите към него се изготвят в
съответствие с критериите и процедурите
и свързаната с тях документация, които са
утвърдени по реда на чл. 26.
Чл. 58. Проектите за откриване на поделения на висшите училища в чужбина по
смисъла на § 4, ал. 4 от ЗВО не подлежат
на отделно оценяване от звеното, към което
принадлежат.
Раздел IV
Процедури за оценяване и акредитация по
покана на чуждестранни висши училища,
провеждащи обучение в чужбина
Чл. 59. (1) Агенцията може да оценява правото на чуждестранно висше училище, което
ще провежда обучение в чужда държава, да
дава висше образование по образователно-квалификационни степени чрез институционална
и/или програмна акредитация в съответствие
с прилагането на стандартите и насоките за
осигуряване на качеството в европейското
пространство за висше образование.
(2) Процедурите по ал. 1 се извършват по
реда на този раздел, като за неуредените в
него положения се прилагат съответно правилата относно процедурите за програмна и/
или институционална акредитация.
(3) При извършване на процедурите се вземат предвид разпоредбите на националното
законодателство, приложими по отношение
на съответното чуждестранно висше училище, както и наличието на вече предоставени
оценки на правото на чуждестранното висше
училище да дава висше образование, предоставени от други институции по оценяване и
акредитация в областта на висшето образование. За целта чуждестранното висше училище
информира агенцията за всички относими
обстоятелства.
(4) Производството по този раздел се
развива на български език или на друг език,
съгласуван с агенцията. Документите по процедурата се изготвят на английски език или
на съгласуван с агенцията друг език. Всички
разходи във връзка с изготвяне на необходимите за процедурата преводи, ползването на
преводачески услуги и т.н. са за сметка на
чуждестранното висше училище.
Чл. 60. (1) Процедурите по този раздел
се откриват по покана на чуждестранното
висше училище, отправена в писмена или
електронна форма. Поканата може да бъде
отправена и посредством поддържаната от
агенцията електронна платформа.
(2) Поканата се отправя в свободен текст,
като в нея, освен информацията по чл. 59,
ал. 3, чуждестранното висше училище излага
информация относно правния си статут и ин-
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формация за своите цели и намерения, както
и вида на исканата процедура. В случай че
поканата не съдържа необходимата за процедурата информация, на висшето училище се дава
указание за отстраняване на нередовността.
(3) Агенцията изпраща отговор на отправената покана, в който освен указанията за
предоставяне на допълнителна информация
по ал. 2 на чуждестранното висше училище
се изпраща искане по образец за откриване
на процедура и указания за неговото попълване, списък на необходимите приложения,
както и информация за тяхното необходимо
минимално съдържание.
(4) Процедура за програмна акредитация
може да бъде поискана от чуждестранното
висше училище, което е получило институционална акредитация, а в случай че не
съществува изискване за институционална
акредитация по националното му законодателство, то провежда легитимно своето обучение.
Чл. 61. Искането по този раздел се придружава от:
1. доклад-самооценка, съдържащ и количествена информация за изпълнение на
критериите на агенцията за съответния вид
процедура и документация към него;
2. доклад от висшето училище за изпълнение
на задължителните препоръки на акредитационния съвет от предходната процедура по
този раздел или препоръки, които са дадени
от други органи по оценяване и акредитация,
ако има такива;
3. протокол от решението на академичния
съвет, съответно на научния съвет или друг
компетентен орган на висшето училище според
националното законодателство, за приемане
на документацията по т. 1 и 2;
4. информация от висшето училище за неговата структура в съответствие с националното
законодателство на съответната държава;
5. извлечения от национални нормативни
и/или други актове, които са относими към
документите по т. 1 – 4.
Чл. 62. Исканията и документите към тях
се изготвят в съответствие с критериите, процедурите и свързаната с тях документация,
които са утвърдени по реда на чл. 26.
Чл. 63. (1) Искането за откриване на процедура по този раздел се подава до председателя
на агенцията.
(2) Председателят на агенцията насочва
искането към съответната постоянна комисия
по област на висшето образование.
(3) Постоянната комисия по област на
висшето образование разглежда постъпилите
искания и прави предложение пред акредитационния съвет за откриване на процедура.
(4) В едномесечен срок от постъпването на
искането по ал. 1 акредитационният съвет:
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1. приема решение за откриване на процедурата;
2. отказва откриване на процедурата, когато заявителят не е представил необходимата
информация или когато е налице друга основателна причина за това, като уведомява
чуждестранното висше училище.
(5) С решението за откриване на процедурата се определят и разходите по нея, които
се заплащат от заявителя по нормативи, утвърдени от министъра на финансите. Когато
това е необходимо, могат да се определят и
допълнителни разходи при съобразяване на
изискванията на чл. 70.
Чл. 64. Срокът за приключване на процедурата е 12 месеца и започва да тече от
момента на заплащането на определените
съобразно чл. 63, ал. 5 разходи от заявителя,
включително допълнителните разходи, когато
са определени такива.
Чл. 65. (1) С решението за откриване на
процедурата акредитационният съвет определя
и постоянната комисия по област на висшето
образование, която:
1. да предложи на председателя експерти
за състава на експертната група и нейните
задачи;
2. да внесе доклад за резултата от извършеното оценяване.
(2) Председателят предлага на акредитационния съвет за утвърждаване състав на
експертната група и нейната задача в съответствие с вида на процедурата.
(3) А кредитационният съвет разглеж да
предложенията по ал. 2 и създава експертни
групи, като утвърждава техните задачи в съответствие със заявените процедури.
Чл. 66. (1) Експертната група може да посети оценяваната чуждестранна институция
по предварително съгласувана с висшето
училище програма, в която по възможност
се включва и запознаване с мнението на
студентите и докторантите за качеството на
предлаганото обучение.
(2) Експертната група изготвя и представя
в постоянната комисия от съответната област
на висшето образование доклад за извършената
проверка по съответната процедура.
(3) Постоянната комисия от съответната
област на висшето образование въз основа на
доклада на експертна група подготвя доклад
за резултатите от извършеното оценяване.
(4) Докладът по ал. 3 се предоставя на оценяваната институция, която в едномесечен срок
от получаването му може да даде становище
относно фактически несъответствия в него,
както и допълнителни пояснения.
(5) След изтичането на срока по ал. 4 постоянната комисия от съответната област на
висшето образование внася в акредитационния съвет доклад, който съдържа мотивирани
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констатации относно съответствието на представените от висшето училище доказателства
с приложимите критерии за институционална
или програмна акредитация.
Чл. 67. Въз основа на доклада на постоянната комисия от съответната област на висшето
образование акредитационният съвет приема
решение, в което се дава оценка. Оценяването
при акредитация се извършва по десетобална
система, включваща оценките от 0 до 10,00.
Чл. 68. В решението на акредитационния
съвет се определят:
1. срок, за който е признато правото на
чуждестранното висше училище;
2. препоръки към институцията и срок за
изпълнението им;
3. капацитет – при поискване от чуждест
ранното висше училище.
Чл. 69. Решението на акредитационния
съвет, с което се прави отказ, съдържа:
1. мотиви за отказа и препоръки;
2. срок за предприемане на мерки за отстраняване на слабостите и за подобряване на
качеството, след изтичането на който може да
се поиска откриване на нова процедура, като
този срок не може да е по-дълъг от 18 месеца.
Чл. 70. (1) Средствата за покриване на
допълнителните разходи, които са свързани
с осъществяването на процедурите по настоя
щия раздел, са за сметка на чуждестранното
висше училище.
(2) Размерът и видовете допълнителни
разходи за съответната процедура се определят от акредитационния съвет и се внасят
по сметка на агенцията преди започване на
процедурата.
(3) Средствата по ал. 1 се разходват от агенцията според определеното предназначение и
изцяло за нуждите на съответната процедура.
Неизразходваният остатък от средствата по
ал. 1 се възстановяват на чуждестранното
висше училище.
Г л а в а
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ПРОЦЕДУРИ ЗА СЛЕДАКРЕДИТАЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
Чл. 71. (1) През целия срок на валидност
на акредитацията висшите училища подлежат
на следакредитационно наблюдение и контрол
като неделима част от тяхната акредитация.
(2) Акредитираните докторски програми
не подлежат на самостоятелно следакредитационно наблюдение и контрол.
Чл. 72. Разходите за дейностите по след
акредитационното наблюдение и контрол
се планират в съответствие с утвърдения от
акредитационния съвет график за следакредитационното наблюдение и контрол.
Чл. 73. (1) Следакредитационното наблюдение и контрол имат за обект:
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1. изпълнение на препоръките, които са
дадени от акредитационния съвет при институционалната или програмната акредитация
на висшите училища;
2. прилагане на вътрешната система за
оценяване и поддържане на качеството на
обучението и на академичния състав във
висшите училища.
(2) При констатирано неизпълнение по
ал. 1 постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол предлага на
акредитационния съвет да отнеме съответната
институционална или програмна акредитация
или да намали акредитационната оценка на
професионални направления на специалности
от регулираните професии или на капацитета
на висшето училище, или на професионални
направления и/или на специалности от регулираните професии.
(3) А кредитационният съвет разглеж да
предложението по ал. 2 в тримесечен срок от
неговото постъпване, като приема решение,
с което:
1. отнема институционалната акредитация
на висшето училище за определен срок, когато
в резултат на проведено следакредитационно
наблюдение и контрол е констатирано:
а) неизпълнение в срок на препоръки, които
са посочени в решението за акредитация на
акредитационния съвет относно изискванията
за собствеността, необходима за осъществяване на дейностите по чл. 6 от ЗВО, и/или за
профила и квалификацията на академичния
състав, и/или за материално-техническата
осигуреност на обучението, или
б) неспазване на критерии за прилагане на вътрешната система за оценяване и
поддържане на качеството на обучението и
академичния състав, които са свързани с изискванията за поддържане и актуализиране на
учебната документация и/или за развитие на
академичния състав и неговата научноизсле
доват елска/художественотворческа дейност,
и/или за материално-техническата и финансова осигуреност на обучението, и/или
вътрешни одити на системата, и/или външен
мониторинг върху качеството на обучението;
2. отнема програмната акредитация на
професионалното направление/специалност
от регулираните професии на висшето училище за определен срок, когато е констатирано
неизпълнение в срок на препоръки, които са
посочени в решението за съответната акредитация относно: структурата, организацията
и съдържането на учебните планове и програми и/или профила и квалификацията на
преподавателския състав на професионалното
направление, и/или материално-техническата
осигуреност на обучението в професионалното
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направление и/или в специалност от регулираните професии;
3. отнема институционалната или програмната акредитаци я на професионално
направление/специалност от регулираните
професии на висше училище по предложение
на министъра на образованието и науката при
констатирани нарушения на ЗВО;
4. намалява акредитационната оценка с
една единица при програмна акредитация на
професионално направление/специалност от
регулирани професии, когато в резултат на
проведено следакредитационно наблюдение и
контрол е констатирано неизпълнение в срок
на препоръки, посочени в решението на акредитационния съвет, относно изискванията
за научноизслед ователска и художественотворческа дейност на академичния състав и
участието на студенти и докторантите в нея
и/или анализиране мнението на студенти и
потребители на кадри за качеството на обучението, и/или методите на преподаване и
оценяване на постиженията на студентите;
5. намалява с 20 на сто капацитета на вис
шето училище, на професионалното направление и/или на специалността от регулираните
професии, когато е констатирано неизпълнение
в срок на препоръки, посочени в решението
на акредитационния съвет, относно профила
и квалификацията на академичния състав и/
или материално-техническата осигуреност на
обучението.
Чл. 74. Следакредитационното наблюдение
и контрол по прилагане на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството
на обучението и на академичния състав се
осъществяват по критерии и процедури и свързаната с тях документация, които са приети
от акредитационния съвет и са утвърдени от
председателя на агенцията.
Чл. 75. (1) Следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките
от висшите училища се провежда в зависимост
от получената оценка при институционалната
или програмната акредитация.
(2) Процедурите за следакредитационно
наблюдение и контрол се откриват с решение
на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол според утвърден от
акредитационния съвет график или по искане
на съответното висше училище, в случай че
е изпълнило препоръките от решението на
акредитационни я съвет при прог рамната
акредитация преди изтичането на посочения
в съответната процедура срок.
(3) В рамките на установения в настоящия
правилник срок за съответната процедура по
следакредитационно наблюдение и контрол
висшите училища могат да представят само
веднъж доклад-самооценка за изпълнение на
препоръките, съответно доклад относно при-
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лагането на вътрешната система за оценяване
и поддържане качеството на обучението и
на академичния състав, които са посочени в
решението на акредитационния съвет.
Чл. 76. (1) Когато е получена оценка от
8,00 до 10,00 при институционалната акредитация, в срок 4 години след приемането
на решението на акредитационни я съвет
висшето училище представя в агенцията два
доклада относно:
1. изпълнението на препоръките, които са
посочени в решението на акредитационния
съвет;
2. прилагането на вътрешната система за
оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав.
(2) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда
докладите по ал. 1, при необходимост прави
проверка в оценяваното висше училище и
след съгласуване със заместник-председателя
внася в акредитационния съвет проект на
решение.
(3) А кредитационният съвет разглеж да
проекта по ал. 2 и приема решение.
Чл. 77. (1) Когато е получена оценка от 6,00
до 7,99 при институционалната акредитация, в
срок 3 години след приемането на решението
на акредитационния съвет висшето училище
представя в агенцията два доклада относно:
1. изпълнението на препоръките, които са
посочени в решението на акредитационния
съвет;
2. прилагането на вътрешната система за
оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав.
(2) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда
докладите по ал. 1, при необходимост прави
проверка в оценяваното висше училище и след
съгласуване със заместник-председателя внася
в акредитационния съвет проект на решение.
(3) А кредитационният съвет разглеж да
проекта по ал. 2 и приема решение.
Чл. 78. (1) Когато е получена оценка от 4,00
до 5,99 при институционалната акредитация, в
срок 3 години след приемането на решението
на акредитационния съвет висшето училище
представя в агенцията два доклада относно:
1. изпълнението на препоръките, които са
посочени в решението на акредитационния
съвет;
2. прилагането на вътрешната система за
оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав.
(2) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда
докладите по ал. 1 и в края на тригодишния
следакредитационен период определя експертна група, която да извърши на място проверка
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и да представи доклад за изпълнението на
препоръките и прилагането на вътрешната
система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав.
(3) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда
доклада на експертната група и съставя констативен протокол за резултатите от проверката.
След съгласуване със заместник-председателя
постоянната комисия внася в акредитационния
съвет проект на решение.
(4) А кредитационният съвет разглеж да
проекта по ал. 3 и приема решение.
Чл. 79. (1) Когато е получена оценка от
6,00 до 10,00 при програмна акредитация на
професиона лно направление/специа лност
от регулирани професии, в срок 30 месеца
след приемането на решението на акредитационния съвет висшето училище представя
в агенцията доклад относно изпълнението
на препоръките, посочени в решението на
акредитационния съвет.
(2) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда
доклада по ал. 1, при необходимост прави
проверка в оценяваното висше училище и
след съгласуване със заместник-председателя
внася проект на решение.
(3) А кредитационният съвет разглеж да
проекта по ал. 2 и взема решение.
Чл. 80. (1) Когато е получена оценка от
4,00 до 5,99 при програмна акредитация на
професиона лно направление/специа лност
от регулирани професии, в срок 18 месеца
след приемането на решението на акредитационния съвет висшето училище представя
в агенцията доклад относно изпълнението
на препоръките, посочени в решението на
акредитационния съвет.
(2) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда
доклада по ал. 1 и определя експертна група,
която да извърши проверка и да представи
доклад за изпълнението на препоръките.
(3) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда
доклада на експертната група и съставя констативен протокол за резултатите от проверката.
След съгласуване със заместник-председателя
постоянната комисия внася в акредитационния
съвет проект на решение.
(4) А кредитационният съвет разглеж да
проекта по ал. 3 и приема решение.
Чл. 81. (1) Висшето училище в срок до 18
месеца от постановяването на решението за
отнемане на институционалната акредитация
или в срок до 12 месеца от постановяването
на решението за отнемане на програмната
акредитация представя на агенцията доклад
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за предприетите действия в изпълнение на
дадените му препоръки за отстраняване на
слабостите, посочени в решението на акредитационния съвет.
(2) След представянето на доклада по ал. 1
постоянната комисия за следакредитационно
наблюдение и контрол прави проверка. При
констатирано изпълнение от висшето училище
на препоръките, посочени в решението на акредитационния съвет, комисията предлага на
акредитационния съвет да приеме решение, с
което да разреши на висшето училище да се
ползва от правата по отнетата акредитация
до изтичането на нейния срок.
(3) Ако при проверката по ал. 2 постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол констатира неизпълнение от
висшето училище на препоръките, посочени
в решението на акредитационния съвет, тя
приема решение, с което предлага на акредитационния съвет:
1. при отнета институционална акредитация – да уведоми висшето училище, че следва
незабавно да преустанови провеждането на
всякакво обучение, както и да уведоми министъра на образованието и науката, за да
инициира процедура за закриване на висшето
училище;
2. при отнета програмна акредитация – да
уведоми висшето училище, че следва незабавно да преустанови провеждането на обучение
по съответната специалност от регулираните
професии или в съответното професионално
направление.
(4) А кредитационният съвет разглеж да
предложението по ал. 2 и 3 в едномесечен
срок от неговото постъпване, като приема
решение.
Чл. 82. (1) При постъпило в агенцията
предложение от министъра на образование
то и науката по чл. 10, ал. 2, т. 7 от ЗВО
председателят на агенцията го насочва към
постоянната комисия за следакредитационно
наблюдение и контрол.
(2) Комисията разглежда предложението
по ал. 1 и след извършването на проверка на
място съставя констативен протокол.
(3) Въз основа на направените констатации
по ал. 2, отразени в констативния протокол,
постоянната комисия може да предложи на
акредитационния съвет да приеме решение
за отнемане на акредитация.
Чл. 83. Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол може да
осъществява своята дейност и чрез електронни
средства за комуникация от разстояние.
Чл. 84. Когато с решението на акредитационния съвет не са дадени препоръки,
постоянната комисия за следакредитационно
наблюдение и контрол не извършва проверка.
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Г л а в а

п е т а

ПРОВЕЖ Д А НЕ Н А ПРОЦЕД У РИ ЧРЕЗ
ДИСТАНЦИОННО ГЛАСУВАНЕ И ЕЛЕКТ Р ОН Н И С Р Е ДС Т В А ПО С Р Е ДС Т В ОМ
ПОДДЪРЖАНАТА ОТ АГЕНЦИЯТА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА
Чл. 85. (1) Заседанията на акредитационния
съвет могат да се провеждат дистанционно,
като за целта:
1. докладите и решенията на постоянните
комисии по области на висше образование и
на постоянната комисия по следакредитационно наблюдение и контрол се изпращат на
акредитационния съвет в електронна форма
най-малко пет дни преди датата на обявено
заседание на акредитационния съвет;
2. дневният ред и протоколът от предишното заседание се изпращат до членовете
на акредитационния съвет два дни преди
заседанието;
3. председателят на агенцията насрочва
заседанието, на което онлайн се приемат
дневният ред и протоколът от предишното
заседание, а точките от дневния ред се обсъждат до изчерпването им;
4. избира се онлайн комисия от двама
членове на акредитационния съвет, която
функционира при всички процедури с онлайн
гласуване и оценяване;
5. комисията по т. 4 предоставя получените от членовете на акредитационния съвет
попълнени със съответни оценки онлайн
фишове на определения от председателя на
агенцията експерт от администрацията на
агенцията, който чрез съответната методика
прави изчислението за оценяването на конкретната процедура и предава резултата от
оценяването на председателя на агенцията;
6. председателят на агенцията оповестява онлайн резултата от оценяването или
от гласуването на дадено решение, които
се протоколират в съответния протокол на
проведеното заседание.
(2) Правилата по ал. 1 не засягат възможността акредитационният съвет да осъществява дейността си чрез електронни средства
посредст вом под д ържаната от агенци я та
електронна платформа.
Чл. 86. Заседанията на постоянните комисии и на помощните и консултативни
звена на агенцията могат да се провеждат
дистанционно при съответно прилагане на
правилата по чл. 85.
Г л а в а

ш е с т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
В АГЕНЦИЯТА
Чл. 87. Организацията на работата в агенцията се осъществява в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство и на вътрешните актове и правила.
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Чл. 88. Структурните звена на агенцията
осъществяват своите функции в съответствие
с утвърдените с правилника функционални
характеристики.
Чл. 89. Държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение, в агенцията изпълняват възложените им задачи в
съответствие с длъжностните характеристики,
утвърдени от главния секретар на агенцията.
Чл. 90. (1) Документите, получени в агенцията, се завеждат във входящ регистър, като
се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите във
входящия регистър съответното длъжностно
лице извършва проверка за наличието на
всички материали, посочени в тях, и образува служебна преписка, която се разпределя
според адресата или съдържанието.
(3) Входящи и изходящи документи, които
са издадени по електронен път, се оформят в
съответствие с вътрешните правила за реда
и формата за извършване и съхраняване на
електронните документи.
Чл. 91. (1) Председателят на агенцията
или главният секретар, в съответствие с
компетенциите си, разпределя преписките с
резолюция до съответните ръководители на
структурни звена.
(2) Резолюцията по ал. 1 съдържа указания,
срок за изпълнение, дата и подпис.
(3) Ръководителите на звената възлагат
с резолюция проверката и изпълнението на
преписките на един или повече служители,
като посочват изрично отговорния от тях.
Чл. 92. (1) Постъпващата документация
по заявени процедури за оценяване и акредитация се съхранява текущо от експертите
на постоянните комисии до приключване на
процедурата.
(2) След прик лючване на процеду рата
докладите на експертната група и на постоянната комисия се предават за съхраняване
в архива на агенцията.
Чл. 93. (1) Председателят на агенцията
осигурява условия за квалификация и пре
квалификация на служителите в агенцията
в съответствие с годишния план за обучение
на служителите в администрацията по чл. 35,
ал. 6 от Закона за държавния служител.
(2) На задължително обучение подлежат
постъпилите за първи път на държавна служба,
както и назначените за първи път на ръководна
длъжност държавни служители.
(3) Председателят на агенцията осигурява
обучението на лицата по ал. 2 в срок до една
година от встъпването им в длъжност.
Чл. 94. (1) За образцово изпълнение на
служебните си задължения служителите в
агенцията се награждават с отличия със заповед на председателя на агенцията.
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(2) Отличията на агенцията са:
1. грамота;
2. почетен знак.
Чл. 95. (1) Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно и 40 часа
седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Работното време по ал. 1 е от 9,00
до 17,30 ч. с обедна почивка от 12,00 до
12,30 ч.
(3) За определени категории служители се
допуска изпълнение на служебните задължения в работно време с променливи граници
с период на задължително присъствие от
10,00 до 16,00 ч. при спазване на условията по
ал. 1, като извън времето на задължителното
присъствие служителят може да отработва
дневното работно време през определени дни
в следващия или друг ден от същата работна
седмица.
(4) Критериите за определяне на служителите с работно време с променливи граници,
както и условията и редът за изпълнението на
техните задължения се уреждат с вътрешни
правила.
Чл. 96. Пропускателният режим и другите специфични дейности, които са свързани
с дейността на агенцията, се определят със
заповед на председателя на агенцията.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За допускане, откриване и извършване
на процедури за акредитация на научни специалности, по които се провежда обучение
за образователна и научна степен „доктор“
в Българската академия на науките, в Селскостопанската академия, в националните
центрове по проблемите на общественото
здраве и в други организации по чл. 47, ал. 1
от ЗВО, не се изисква институционална акредитация.
§ 2. Процедурите за оценяване на проекти и
за акредитация на институции и специалности,
които са от системата на Министерството на
отбраната, Министерството на вътрешните
работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, се съгласуват със съответния министър.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Откритите и неприключили до влизането в сила на Закона за изменение и
допълнение на ЗВО (ДВ, бр. 17 от 2020 г.)
процедури за институционална и програмна
акредитация, за оценяване на проекти, както
и откритите и неприключили процедури за
следакредитационно наблюдение и контрол се
провеждат и довършват по досегашния ред.
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§ 4. Висшите училища, които желаят да
подновят програмна акредитация на професионалните си направления/специалностите
от регулираните професии, независимо от
продължителността на срока є на валидност,
подават за явлени я, придру жени с ц ялата
необходима за съответната акредитационна
процедура документация, в срок не по-късно
от 6 месеца преди момента на откриването є
съгласно приетия от агенцията график.
§ 5. В едномесечен срок от влизането в сила
на правилника председателят на агенцията
прекратява трудовите договори на председателите на постоянните комисии по области
на висше образование и на председателя на
постоянната комисия за следакредитационно
наблюдение и контрол.
Приложение
към чл. 3, ал. 1
Численост на персонала на Националната
агенция за оценяване и акредитация –
30 щатни бройки
Председател
Заместник-председател
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
ди рек ци я „А дминист рат ивно, финансо во, правно-нормативно и информационно
обслужване“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Оценяване, акредитация и след
акредитационно наблюдение и контрол“

1
1
1
8

8
19

19
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
УСТАВ

на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие
(Ратифициран със закон, приет от 44-то
Народно събрание на 11 декември 2020 г. – ДВ,
бр. 107 от 2020 г. В сила от 1 януари 2021 г.)
ПРЕДГОВОР
Уставът на Агенцията за ядрена енергия на
ОИСР (АЯЕ) води началото си от Решение,
първоначално прието от Съвета на Организа-
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цията за европейско икономическо сътрудничество на 20 декември 1957 г. и впоследствие
одобрено от Съвета на ОИСР на 30 септември
1961 г. По това време членовете на Агенцията
включват само европейски държави и тя се
нарича Европейска агенция за ядрена енергия.
В съответствие с нарастващия брой членове
на Агенцията Уставът е изменен с последователни решения на Съвета и Агенцията е
преименувана. Накрая Уставът е модернизиран
с няколко решения на Съвета, приети съответно на 5 април 1978 г., 10 декември 1992 г.
и 13 юли 1995 г.
*
* *
Понастоящем страните членки, участващи
в А ЯЕ, са следните: Австралия, Австрия,
Белгия, Канада, Дания, Финландия, Франция,
Германия, Гърция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Корея, Люксембург, Мексико,
Холандия, Норвегия, Португалия, Испания,
Швеция, Швейцария, Турция, Обединеното
кралство и САЩ. Европейската комисия също
участва в работата на АЯЕ.
Ч А С Т

I

Член 1
(a) В рамките на Организацията се създава Агенцията за ядрена енергия към ОИСР
(наричана по-долу „Агенцията“).
(b) От читайк и на длеж но обществени я
интерес и съзнавайки необходимостта да се
предотврати разпространението на ядрени
взривни устройства, целта на Агенцията е да
доразвие производството и използването на
ядрена енергия, включително по отношение
на приложенията на йонизиращи лъчения,
за мирни цели от участващите страни чрез
сътрудничеството между тези страни и хармонизиране на мерките, предприети на национално ниво.
Член 2
Задачите, възложени на А генцията, се
изпълняват под ръководството на Съвета,
Управителния комитет за ядрена енергия
(наричан по-долу „Управителен комитет“),
органите, създадени от Управителния комитет в съответствие с разпоредбите, посочени
по-долу, за да подпомагат работата му или да
изпълняват задачи от общ интерес за група
държави, и Секретариата на Агенцията, който
е част от Секретариата на Организацията.
Член 3
Управителният комитет е компетентен
да разглежда всеки въпрос, свързан с целта
на Агенцията, при условия, произтичащи от
разпоредбите, изложени по-долу, и от други
приложими решения на Съвета.
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Член 4
(a) Агенцията насърчава технически и икономически проучвания и провежда консултации по програмата и проектите на участващите
страни, свързани с развитието на научните
изследвания и промишлеността в областта
на производството и използването на ядрена
енергия за мирни цели, в сътрудничество с
други органи на Организацията по въпроси,
попадащи в тяхната компетентност.
(b) С тази цел програмите и проектите се
разглеждат от Управителния комитет съгласно
процедура, която се определя от него.
Член 5
(a) Агенцията, по целесъобразност, насърчава създаването на съвместни предприятия
за производство и използване на ядрена
енергия за мирни цели, като се стреми да
осигури участието на възможно най-голям
брой държави.
(b) Ако група участващи държави декларира намерението си да създаде съвместно
предприятие, заинтересованите страни могат
да се договорят да предприемат нужните за
тази цел действия помежду си, в рамките на
Организацията, за собствена сметка независимо от позицията на останалите страни участнички. Работните групи или проучвателните
групи, създадени в съответствие с настоящата
алинея, информират Управителния комитет
за своя напредък и му докладват за своите
заключения.
(c) Когато съвместни предприятия са създадени по инициатива или със съдействието
на Агенцията:
(i) У п р а ви т е л н и я т ко м и т е т – и л и
ограничена група в рамките на
Управителния комитет, съставена
от представители на страните, които участват в предприятието – изпълн ява фу нк циите, възложени
му от споразуменията, сключени
при създаването на съответните
предприятия;
(ii) с ъвместните предприятия доклад
ват всяка година пред Управителния
комитет или съответно пред ограничена група в рамките на Управителния комитет за състоянието
на техните дела и тяхното развитие;
(iii) Управителният комитет разглежда
проблеми от общ интерес, които
могат да бъдат породени от дейността на съвместни предприятия, с
оглед предлагането на необходимите
мерки на правителствата;
(iv) с поразуменията, сключени за създаване на съвместни предприятия,
т рябва да съдържат разпоредби,
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съгласно които участващите държави или групи от страни членки,
които не участват в съвместните
предприятия, могат впоследствие
да се присъединят към тях или да
се възползват от резултатите от
тяхната дейност.
Член 6
(a) Предвид необходимостта да се предот
врати разпространението на ядрени взривни
устройства се установява контрол по сигурността с оглед гарантиране, че работата на
съвместните предприятия и материалите,
оборудването и услугите, предоставени от
Агенцията или под нейния надзор, се използват
единствено за мирни цели.
(b) Контролът по сигурността може да бъде
приложен, по искане на страните, към всяко
двустранно или многостранно споразумение
или, по искане на участваща държава, към
някоя от дейностите на тази държава в областта на ядрената енергия.
(c) Орга н иза ц и я та на т ози кон т рол и
функциите на Агенцията, свързани с неговото упражняване, са предмет на специална
Конвенция за контрол по сигурността.
Член 7
(a) Агенцията насърчава развитието на
научни изследвания в областта на производството и използването на ядрена енергия за
мирни цели в страните членки.
(b) С тази цел, когато е целесъобразно,
насърчава сключването на споразумения за
съвместно използване на изследователски
инсталации, построени от страни членки, и
в съответствие с условията, посочени в чл. 5
по-горе, създаването на съвместни изследователски институции.
(c) Агенцията насърчава обмена на научна
и техническа информация, свързана с нейните
цели, между страните членки.
Член 8
(a) Агенцията:
(i) д опринася за насърчаването от
страна на отговорните национални
органи на защитата на работниците
и обществеността срещу опасностите, произтичащи от излагане на
йонизиращо лъчение, и за опазването на околната среда;
(ii) д оп ринася за насърчаването на
безопасността на ядрените инсталации и материали от отговорните
национални органи;
(iii) д опринася за популяризирането на
система за отговорност и застраховане на трети страни при ядрена
вреда;
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(iv) н
 асърчава предприемане на мерки
за осигуряване на най-ефективно
използване на патентовани изобретения в областта на ядрената енергия;
(v) д околкото може да е в съответствие
с чл. 1, буква b) по-горе, допринася
за премахването на пречките пред
международната търговия или пред
развитието на ядрената индустрия;
(vi) д опринася за разпространението на
информация, която може свободно
да се популяризира относно мирното
използване на ядрената енергия, поспециално относно безопасността и
регулирането на ядрените дейности,
както и по отношение на физическата защита на ядрените инсталации
и материали.
(b) Във връзка с гореспоменатите цели
Управителният комитет:
(i) п редставя на страните членки препоръки или общи правила, които
да служат като основа за хармонизиране на националните закони и
разпоредби;
(ii) н асърчава установяването меж ду
с т ра н и т е ч лен к и н а с ъвме с т н и
дейности, необходими за защита
на общественото здраве и предот
вратяване на аварии в ядрената
индустрия.
(c) А генци ята предприема дейностите,
посочени в параграфи а) и b) по-горе, при
възможност в сътрудничество с Международната агенция за атомна енергия и Комисията
на Европейските общности.
Ч А С Т

I I

Член 9
Управителни ят комитет е съставен от
представители на всички правителства, които
участват в настоящото Решение.
Член 10
(a) Всяка година Комитетът назначава от
своите членове един президент и вицепрезиденти. Комитетът приема Вътрешен правилник
за дейността.
(b) Управителният комитет може да формулира съвети, по-специално под формата
на препоръки, към страните участнички по
всички въпроси от неговите компетенции.
(c) Всеки път, когато е необходимо да се
вземат решения, които са обвързващи за правителствата и които надвишават правомощията
на Комитета, той представя предложения на
Съвета относно тези последствия.
(d) Управителният комитет изготвя доклад
всяка година до Съвета за изпълнението на
пълномощията си и за ситуацията и перспективите на ядрената индустрия в страните
участнички.
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Член 11
(а) Докладите и предложенията, изготвени
от Управителния комитет, трябва да посочват, когато е уместно, различните позиции,
възприети от неговите членове.
(b) Решенията, съветите или препоръките на Управителния комитет се приемат по
взаимно съгласие от членовете му, които
присъстват и гласуват.
(c) Решенията на Управителния комитет
обаче, отнасящи се до приемането на дневния
ред, предприемане на проучвания, създаване
на работни групи и изпращане на въпросници до страните участнички, се приемат
с мнозинство от присъстващите членове на
Управителния комитет.
(d) Решенията, които са обвързващи за
правителствата, взети от Управителния комитет в рамките на дадените му правомощия,
са задължителни само за страните, които са
ги приели.
Член 12
(а) Управителният комитет може да създава
комисии и работни групи, които той смята за
необходими за подпомагането му в упражняването на неговите функции и да им повери
изпълнението на всяка задача, съответстваща
на целта на Агенцията.
(b) Органи с ограничен състав може да
бъдат създавани за проучване на въпроси
или изпълнение на функции от интерес на
група от страни участнички в съответствие
с условията, посочени в член 5 по-горе или
в решение на Съвета. Специалните разходи,
които могат да се отнесат към работата на
тези органи, като цената на проучванията
или заплащането на експертите, са платими
от заинтересованите страни.
Член 13
(а) Управителни я т коми тет изпълн ява
функциите си съвместно с компетентните
органи на Организацията.
(b) Управителният комитет консултира
тези органи по въпроси от неговата компетентност. Тези органи консултират Управителния комитет по всички въпроси, отнасящи
се до производството или използването на
ядрената енергия за мирни цели.
Член 14
(а) Управителният комитет и неговите
спомагателни органи са подпомагани от Сек
ретариата на Агенцията.
(b) Разходите, отнасящи се до функционирането на Агенцията, се покриват от бюджета
на Организацията. За тази цел Управителният
комитет изготвя всяка година предвиждания
за разходите, които да бъдат представени за
одобрение от Съвета.
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(c) Разходи те на А генц и я та, кои то са
предмет на специални финансови условия, се
покриват от отделни бюджетни разпоредби
и страните, които не допринасят финансово
за тези разходи, се въздържат от гласуване,
когато се одобрява съответната позиция от
бюджета.
Член 15
(а) При изпълнение на своите функции
Управителни ят комитет т рябва да взема
предвид извършената работа от другите заинтересовани международни организации и
може, при спазване на параграфи b) и c) подолу, да си сътрудничи с тези организации.
(b) Управителният комитет установява в
съгласие със Съвета отношения с международни правителствени организации, занимаващи
се с въпроси, свързани с ядрената енергия.
(c) Управителният комитет може да установи контакт със заинтересовани международни неправителствени организации
в рамките на решения или договорености,
одобрени от Съвета.
Член 16
(а) Разпоредбите на настоящото Решение не
засягат правата и задълженията, произтичащи
от предишни договори, сключени от правителствата, участващи в настоящото Решение.
(b) Тъй като настоящото Решение не засяга
упражняването на правомощията, предоставени на Европейската общност за атомна енергия
(EUR ATOM) от Договора, сключен в Рим
на 25 март 1957 г., Агенцията установява със
споменатата Общност тясно сътрудничество,
чиито условия ще бъдат определени в общо
споразумение.
Член 17
(а) Страните участнички са страните, чиито
правителства участват в настоящото Решение.
(b) Всяка страна членка на Организацията,
правителството на която не участва в настоя
щото Решение, може да извести генералния
секретар за намерението си да участва в Решението; това участие става действително от
момента, в който Съветът даде своето одобрение по препоръка на Управителния комитет.
(c) Всяко друго правителство, поканено
от Организацията да участва в настоящото
Решение, може да направи това, като се обърне към генералния секретар с приемане на
тази покана. Организацията може да отложи
или прекрати такова участие, като изпрати
писмено на правителството едномесечно предизвестие за отлагане или дванадесетмесечно
предизвестие за прекратяване.
(d) Всяко правителство, участващо в настоящото Решение, може да прекрати прилагането му спрямо себе си, като предостави
на генералния секретар дванадесетмесечно
предизвестие.
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Член 18
Разпоредбите на Допълнителния протокол
№ 1 към Конвенцията за Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие се
прилагат за представителството на Европейската общност за атомна енергия (EURATOM)
в Агенцията и в нейния Управителен комитет,
както и за участието на Комисията на Европейските общности в работата на Агенцията
и на нейния Управителен комитет.
Член 19
Настоящото Решение влиза в сила от
1 февруари 1958 г.
38

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация
(обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.; изм., бр. 106 от
2014 г.)
§ 1. В чл. 1 думата „асоциациите“ се заменя
с „асоциацията/асоциациите“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Мандатът по ал. 3 се предоставя чрез
системата за електронен обмен на документи и на електронната поща на асоциацията.
В случаите, в които асоциацията не е включена в системата за електронен обмен на документи, документът се изпраща на хартиен
носител в писмена форма. Мандатът се връчва
на областния управител преди заседанието на
общото събрание. Действията на областния
управител, извършени в нарушение на ал. 3,
са недействителни.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Функциите и задълженията на председателя на асоциацията в случай на отсъствие
на титуляря поради отпуск или командировка
се изпълняват от лицето, което е изрично
упълномощено да изпълнява функциите на
областен управител чрез заповед.“
3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
§ 3. В чл. 9 се създава ал. 5:
„(5) Допуска се провеждане на неприсъствени заседания на асоциацията по преценка
на председателя на асоциацията. Заседанията
могат да бъдат провеждани и при дистанционна
форма на работа с видеоконферентна връзка.“
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Общото събрание се свиква с покана
до членовете на асоциацията, изпратена чрез
системата за електронен обмен на документи

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

или на хартиен носител с обратна разписка
за общините, които не са включени в системата. Поканата се публикува и на интернет
страницата на съответната областна администрация, като изрично се посочва датата на
публикацията.“
2. В ал. 3 след думите „по ал. 2“ се добавя
„заедно с доказателство за публикуването є“.
3. В ал. 4 думите „на хартиен носител“ се
заличават и след думите „до провеждане на“
се добавя „заседанието на“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Поканата съдържа най-малко следните
данни:
1. наименованието на асоциацията;
2. мястото, датата и часа на заседанието;
3. вида и начина на провеждане на заседанието на общото събрание – присъствено
или неприсъствено;
4. актуалното разпределение на гласовете,
определено по реда на чл. 8;
5. дневен ред на въпросите, предложени за
обсъждане, както и конкретни предложения
за решения;
6. резервна дата и час в рамките на един
месец от първоначално обявената дата за
провеждане на заседанието без промяна на
дневния ред, за която са валидни мандатите,
предоставени на членовете на асоциацията
за датата по т. 2;
7. при неприсъствено заседание, краен срок
за получаване на мандатите (решенията) на
представителите на държавата и общините.“
5. В ал. 6 след думите „дневния ред на“ се
добавя „заседанието на“.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „дневния ред на“ се
добавя „заседанията на“.
2. В ал. 2 след думите „провеждане на“ се
добавя „заседанието на“.
3. В ал. 3 след думите „дневния ред на“ се
добавя „заседанието на“.
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Присъствените заседания на общото
събрание се председателстват от председателя
на асоциацията или от съответното лице по
чл. 5, ал. 5.“
2. В ал. 2 думата „заседанието“ се заменя
със „заседанията“.
3. В ал. 4 думата „заседанието“ се заменя
със „заседанията“.
4. В ал. 5 думата „заседанието“ се заменя
със „заседанията“ и след думите „областната
администрация“ съюзът „или“ се заменя с „и“.
§ 7. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) Членовете на асоциацията
изпращат на председателя є документите за
провеждане на неприсъствените заседания на
общото събрание в срока, посочен в поканата,
съгласно чл. 10, ал. 5, т. 7.
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(2) Главният секретар или друг служител
на асоциацията, определен от председателя,
изготвя списък на получените документи,
проверява кворума и изчислява гласовете
съгласно получените мандати (решения) по
реда на чл. 14, ал. 2.
(3) Списъкът по ал. 2 се подписва от лицето, което го е съставило, и от председателя
на асоциацията.“
§ 8. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Лицата по чл. 5, ал. 2, 5 и 6 участват в присъствените заседания на общото
събрание лично.“
§ 9. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Присъствените заседания се
провеждат, ако на тях са представени държавата и общините, които притежават не
по-малко от две трети от всички гласове в
общото събрание. Заседанията на асоциация
та по чл. 8, ал. 5 се провеждат, ако на тях
присъстват представители на всички членове
на асоциацията.
(2) Неприсъствените заседания се провеждат, ако в сроковете, посочени в поканите,
съгласно чл. 10, ал. 5, т. 7, чрез системата за
електронен обмен на документи или на електронната поща на асоциацията, са получени
мандатите (решенията) на представителите
на държавата и общините, които притежават
не по-малко от две трети от всички гласове в
общото събрание. Заседанията на асоциацията
по чл. 8, ал. 5 се провеждат, ако в сроковете,
посочени в поканите, съгласно чл. 10, ал. 5,
т. 7, чрез системата за електронен обмен на
документи или на електронната поща на асоциацията, са получени мандатите (решенията)
на всички членове на асоциацията. Мандатите
(решенията) по предходните две изречения
следва да са подписани с електронен подпис
или да са сканирано изображение на подписан
на хартия документ.
(3) Решенията на общото събрание на асоциацията се вземат с мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите по ал. 1
или от три четвърти от гласовете, получени
с мандатите (решенията) на представителите
на държавата и общините по ал. 2, с изключение на решенията за промяна в границите
на обособената територия, които се вземат с
единодушие. Решенията на общото събрание
на асоциацията по чл. 8, ал. 5 се вземат с
единодушие.
(4) Когато, при провеждане на гласуване,
някой от представителите на общините от
съответната асоциация, имащи право на глас,
упражни това право с „против“ или „въздържал се“, следва съответният представител да
представи писмено становище за това решение,
което се включва в протокола.
(5) Когато присъства представител на член
на асоциацията, който не е упълномощен да
гласува по някои въпроси от дневния ред, гла-
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сът му по съответния въпрос, за изчисляване
на резултатите от гласуването и приемане на
решение, се приема като „въздържал се“.“
§ 10. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) За присъствените заседания на
общото събрание се води протокол, в който
се посочват:
1. мястото и времето на провеждане на
заседанието;
2. имената на председателя и на преброителя на гласовете при гласуване;
3. дневният ред и предложенията за решения по чл. 10, ал. 5, т. 5;
4. направените предложения по същество;
5. направените реплики;
6. проведените гласувания и резултатите
от тях;
7. приетите решения;
8. особени обстоятелства при протичането
на заседанието.
(2) За неприсъствените заседания на общото събрание се съставя протокол, в който
се посочват:
1. времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и на лицето по
чл. 12а, ал. 2, изчислило гласовете съгласно
получените мандати (решения) по реда на
чл. 14, ал. 2;
3. дневният ред и предложенията за решения по чл. 10, ал. 5, т. 5;
4. описват се подробно изпратените мандати
(решения) на всеки един от членовете на асоциацията, изпратени по реда на чл. 14, ал. 2;
5. приетите решения;
6. други обстоятелства, възникнали при
прегледа на документите за заседанието или
по време на дистанционната форма на работа
с видеоконферентна връзка.
(3) Протоколът от заседанията на общото
събрание се изготвя от главния секретар и се
подписва от председателя, главния секретар
и преброителя на гласовете по чл. 12, ал. 3
или лицето по чл. 12а, ал. 2.
(4) Към протокола се прилагат:
1. списъкът на присъстващите по чл. 12,
ал. 2 или при неприсъствени заседания – списъкът по чл. 12а, ал. 2;
2. документите, свързани със свикването
на общото събрание.
(5) Протоколите и приложенията към тях
се съхраняват най-малко 10 години в архива
на съответната областна администраци я.
Документите по предходното изречение се
съхраняват отделно от останалите документи
на областната администрация.
(6) Протоколът и приложенията се публикуват на интернет страницата на съответната
областна администрация в срок до 30 дни от
провеждане на общото събрание. В срока по
предходното изречение екземпляри от протокола, подписани от лицата по чл. 15, ал. 3, се

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

изпращат на общинските съвети на общините –
членове на асоциацията, министъра на регионалното развитие и благоустройството и
министъра на околната среда и водите.
(7) Поправка на явна фактическа грешка в протокола се извършва с решение на
председателя на асоциацията по искане на
заинтересованите лица в срок до 7 дни от
публикуването му на интернет страницата
по реда на ал. 6. Поправеният протокол се
публикува по реда на ал. 6.“
§ 11. В чл. 16 се прави следното допълнение:
1. Създава се нова т. 10:
„10. създава със заповед междуведомствена
комисия, съставена от представители на асоциацията, на публичния собственик и на В и К
оператора, за приемане на инвестициите,
изпълнени от В и К оператора;“.
2. Досегашната т. 10 става т. 11.
§ 12. В чл. 19, ал. 3 думите „общия ред“
се заменят с „реда на ГПК“.
§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 след думата „бюджет“ се поставя
запетая и се добавя „придружен с писмена
обосновка,“ и думите „31 юли“ се заменят с
„30 юни“.
2. Създава се ал. 9:
„(9) Средствата, необходими за дейността
на асоциациите по В и К, които се осигуряват от държавата, се разпределят поравно по
административни области. Когато на територията на една административна област има
няколко асоциации, определените по пред
ходното изречение средства се разпределят
между асоциациите на съответните обособени
територии, пропорционално, съгласно броя
на населението, определен по реда на чл. 8.“
§ 14. В чл. 22 след думата „благоустройството“ се поставя запетая и се добавя „заедно с
протокола от заседанието, на което е приет“.
§ 15. В чл. 24, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. реализираните икономии при изпълнението на бюджета за предходната финансова
година;“.
§ 16. Член 27 се изменя така:
„Ч л. 27. Реа лизи рани т е иконом ии п ри
изпълнението на бюджета за предходната
финансова година се използват за:
1. погасяване на изискуемите задължения
на асоциацията, възникнали до края на пред
ходната финансова година;
2. осигуряване на дейността на асоциацията
за бъдещ период.“
§ 17. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 накрая се създава изречение
трето: „Останалите разходи за техническо
осигуряване на дейността на асоциациите са
за сметка на техния бюджет.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 18. Създават се чл. 33а и 33б:
„Чл. 33а. Асоциацията одобрява Подробна
инвестиционна програма на В и К оператора
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за текущата година не по-късно от 30 април
на същата година.
Чл. 33б. (1) Комисията по чл. 16, т. 10:
1. извършва проверки по документи и на
място за установяване изпълнението на инвестициите;
2. съставя и подписва протокол, който
съдържа:
а) предложение за приемане на инвестиция
та/инвестициите, преминаване управлението
на актива/активите в асоциацията и предаване
на същите за стопанисване, поддържане и
експлоатация на действащия В и К оператор
чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора за изпълнение на
дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ;
б) срок, в който В и К операторът да отстрани установени пропуски и нередности,
за да се приеме инвестицията/инвестициите.
(2) Комисията може да одобри само част
от инвестицията/инвестициите или да я отхвърли изцяло, в случай че отстраняването
на установени пропуски и нередности води
до незаконосъобразни действия и нарушаване
на националното и европейското законодателство.“
§ 19. В чл. 38 ал. 3 се изменя така:
„(3) Министерст вото на рег иона лното
развитие и благоустройството предоставя на
асоциацията и на В и К оператора достъп
до Единна информационна система за В и К
услугите и регистър на асоциациите по В и К
и В и К операторите съгласно чл. 198р от
Закона за водите, както и до специализираните карти, регистри и информационна
система на водностопанск и те системи и
съоръжения съгласно чл. 176, ал. 1, т. 2 от
Закона за водите.“
§ 20. В чл. 39 ал. 5 се изменя така:
„(5) В и К операторът може да откаже да
приеме за стопанисване, поддържане и експлоатация нови В и К системи и съоръжения,
които са изградени в нарушение на ал. 3 и 4,
по реда, предвиден в договора с асоциацията.“
§ 21. Създава се чл. 42а:
„Чл. 42а. (1) Асоциацията извършва планови и извънредни проверки на В и К оператора за изпълнение на изискванията съгласно
наредбата, издадена по чл. 198о, ал. 7 и 8 от
Закона за водите.
(2) Асоциацията получава от В и К оператора необходимата актуална информация за
изпълнение на изискванията при предоставянето на услуги.“
§ 22. В чл. 46, ал. 1 т. 12 се изменя така:
„12. изготвя проект на годишния отчет за
дейността на асоциацията, който включва
най-малко данни за събраната и предоставена информация и данни към изискващата
организация във връзка с управлението на
В и К активите за съответната обособена
т ери т ори я, информац и я за у час т иет о на
експерти от съответната асоциация в екипи
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по разработване и съгласуване на документация, свързана с реализиране на инвестиционно намерение в рамките на съответната
обособена територия и анализ на заетостта
на персонала, информация за сключени допълнителни граждански договори с външни
експерти, предмет на договорите и информация за тяхното изпълнение;“.
§ 23. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на трудов договор“ се
заменят с „по реда на Кодекса на труда“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато на територията на една административна област има няколко асоциации,
дейностите за различните асоциации може
да се изпълняват от едни и същи служители
при спазване на изискванията на Кодекса на
труда.“
§ 24. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Служителите на асоциацията може да
бъдат назначени на пълно или непълно работно
време на трудов договор или на трудов договор за работа през определени дни от месеца,
като това време се признава за трудов стаж,
на основание длъжностната характеристика
и прогнозната заетост.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Председателят на асоциацията, на
основание годишния отчет за дейността на
асоциацията, определя прогнозна заетост
на персонала за следващата година и при
необходимост предлага престру кт у риране
на организацията на работното време на
служителите.“
§ 25. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изходящите от асоциацията документи
се съставят:
1. в електронен формат, съдържащ името,
фамилията и подписа на служителя, който
го е изготвил, или
2. в не по-малко от два екземпляра, от кои
то един за адресата и един за асоциацията, в
случаите, когато документите се издават на
хартиен носител.“
2. В ал. 2 след думата „екземпляр“ сe добавя „по ал. 1, т. 2“.
§ 26. Навсякъде думите „Държавна комисия за енергийно и водно регулиране“ и
„Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране“ се заменят съответно с „Комисия
за енергийно и водно регулиране“ и „Комисията за енергийно и водно регулиране“, а
думите „асоциация по В и К“, „асоциацията
по В и К“, „асоциации по В и К“ и „асоциа
циите по В и К“ се заменят съответно с
„асоциация“, „асоциацията“, „асоциации“ и
„асоциациите“.
Министър:
Петя Аврамова
26
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-406 от 2015 г. за условията и реда
за провеждане на конкурс за преминаване в
по-висока по вид длъжност на държавните
служители в Министерството на вътрешните
работи (обн., ДВ, бр. 29 от 2015 г.; изм. и доп.,
бр. 26 от 2017 г. и бр. 78 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 4, изречение първо думите „и
се поставят на общодостъпни места в структурите“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 2. В чл. 9, т. 5 след думата „тематика“ се
добавя „(без посочване на конкретни теми)“.
§ 3. В чл. 15, ал. 1, т. 3 след думата „наказания“ и запетаята след нея се добавя „индивидуалните оценки по реда на наредбата по
чл. 178, ал. 2 ЗМВР за последните два отчетни
периода“ и се поставя запетая.
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думата „изпит“ и запетаята
след нея се заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случай че има недопуснати кандидати, проверката на професионалните знания
се провежда не по-рано от 15 работни дни
след публикуване на списъка с допуснатите
и недопуснатите кандидати.“
§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „провеждане на конкурса“
се заменят с „проверката на професионалните
знания“.
2. В ал. 2 думата „конкурсът“ се заменя с
„проверката на професионалните знания“, а
думата „му“ се заменя с „є“.
§ 6. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „или личното уведомяване на кандидата“ и запетаята пред тях се
заличават.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Структурата, за която е обявен конкурсът, незабавно изпраща жалбата заедно със
становище от председателя на конкурсната
комисия и с копия на относимите по случая
документи на министъра на вътрешните работи
чрез дирекция „Човешки ресурси“. Дирекция
„Човешки ресурси“ изготвя становище по
жалбата до министъра на вътрешните работи.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Навсякъде в наредбата думите „дирекция „Човешки ресурси“ – МВР“ се заменят с
„дирекция „Човешки ресурси“.
§ 8. Започналите и неприключили до влизането на наредбата в сила конкурсни процедури
за преминаване в по-висока по вид длъжност
се довършват по досегашния ред.
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Христо Терзийски
52
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 2
от 23 декември 2020 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Обща медицина“
Член единствен. С тази наредба се утвърждава медицински стандарт по медицинската
спец иа л нос т „Обща мед и ц и на“ с ъгласно
приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лечебните заведения привеждат дейността си в съответствие с тази наредба в срок
до 6 месеца от влизането є в сила.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения и отменя Наредба № 41 от 2005 г. за утвърждаване на
„Медицински стандарти по обща медицинска
практика“ (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм.,
бр. 101 от 2010 г. и бр. 49 от 2011 г.).
Министър:
Костадин Ангелов
Приложение
към член единствен
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„ОБЩА МЕДИЦИНА“
1. Основна характеристика на медицинската специалност „Обща медицина“
1.1. Дефиниция
Общата медицина е самостоятелна клинична
специалност, която изисква клинични познания
и умения за извърш ване на диагностични и терапевтични процедури според многообразието на
забол яванията в общността, които се прилагат
в „Обща медицинска практика“ (ОМП). Обща
медицинска практика се извършва от лекари
и техни сътрудници в лечебни заведения за
първична извънб олнична медицинска помощ
(ПИМП).
Общата медицинска практика осигурява
дългосрочни, всестранни и коорд инирани
здравни грижи за хората и семействата в
условията на тяхната общн ост съобразно наличните ресурси, приетия модел на здравно
осигуряване и организация на системата на
здравеопазване. Тя представлява дългосрочно
мед ицинско обслужване и грижи за здравите
и болните, независимо от възраст, пол и вид
на здравните проблеми, от избран от тях лекар или лечебно заведение за ПИМП, което
я отличава в много отношения от останалите медицински спец иалности и определя
ключовата є роля в различните системи на
здравеопазв ане. При нея се отделя многостранно внимание на личността, семейната
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и соц иалната среда, като основният подход
към пациента е био-психо-социалният (холистичен) подход. Това предполага ползването на независим, специфичен единствено
и само за ОМП интердисциплинарен подход
и взаимодействие, обусл овени от наличието
на припокриващи се области, включително
и с немедиц ински специалности, социални
служби, учебно-възпитателни заведения и
др. Грижите за здравите и болните включват голямо разнообразие от медицинс ки и
немедицински дейности, които са съобразени с жизнените условия, предс тавите на
човека за болестта и здравето и неговата
готовност за сътрудничест во. В този смисъл
стандартът по обща медицина конкретизира
изискванията на общите стандарти за качество, приети в страната, в зависимост от
специфичн ите условия на общата медицинска
практика и като такъв е задълж ителен за
изпълнение в общата медицинска практика,
в която общопрактикув ащият лекар е главен
изпълнител и координатор на дейностите.
Покриването на изискванията на медицинския стандарт по обща медицина може да
бъде полз вано като критерий за осигурено
качество на дейностите в ПИМП.
1.2. Основна цел и задачи на специалността
Постигане на максимално развитие�������
������
на потенциала за здраве на болните и здравите в
условията на първичната медицинска помощ.
Най-важно значение сред основните цели и
задачи на съвременн ата обща медицина, съобразени с наличните ресурси, имат:
1.2.1. условия и достъпност, в преобладаващия брой случаи, за първи конт акт на
хората със системата на здравеопазване чрез
лечебните заведен ия за ПИМП;
1.2.2. работа с неселектирани съобразно
причината за посещението пациенти и независимо от възраст, пол, раса, вероизповедание,
политически убежден ия и др.;
1.2.3. ефективно използване на наличните
ресурси чрез координиране и упр авление на
сътрудничеството с други професионалисти
от първичн ата помощ, както и с представители
на останалите медицински и немед ицински
специалности и структури, тези на пациента,
семейството и общността;
1.2.4. използване на холистичния подход;
1.2.5. активно включване на пациента в
решаване на неговите здравни пробл еми с цел
постигане на по-висока степен на съгласие и
сътрудничество;
1.2.6. използване на специфичен процес на
консултиране, основан на продълж ителната
връзка лекар/пациент, ефективната комуникация между тях и при спазване на принципите
на взаимно уважение и конфиденциалност;
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1.2.7. осигуряване на всестранни грижи за
пациента според наличните рес урси;
1.2.8. прилагане на ин диви д уа лизиран
подход при вземане на решения;
1.2.9. диагностика, лечение и проследяване
на остри и хронични проблеми на отделния
пациент съобразно осигурените възможности;
1.2.10. вземане на решения при пациенти с
необясними медицински признаци, симптоми
и състояния;
1.2.11. промоция, превенция и профилактика;
1.2.12. взаимодействие с публичните и държавните институции при ситуации, касаещи
общественото здраве;
1.2.13. мониториране, оценяване и оптимизиране на качеството и безопасност на грижата.
1.3. Видове дейности в обхвата на специал
ността „Обща медицина“
В ОМП се извършват разнообразни по
вид и същност медицински, медико-социални, медико-педагогически, управленчески,
икономически, интердисципл инарни и други
дейности, които изискват особена компетентност от лекарите и техните сътрудници:
1.3.1. Медицински дейности: насочени са
към постигане целите на прев енция, промоция, профилактика, диагностика и лечение
на острите заболяван ия и състояния, както
и проследяване и контрол на хроничните.
Често е необходимо в своята практика ОПЛ
да осъществява едновременно в един и същ
момент грижи за остро настъпили оплаквания, както и дейности, свързани с хронични
заболявания и/или профилактика при един
и същ пациент.
1.3.1.1. Промоция на здравето: съвети към
пациента/ите (индивидуално или групово по
избран от лекаря начин) за водене на здравословен начин на жив от и редуциране на
вредното влияние на рисковите фактори чрез
пред оставяне на информация за възможностите за укрепване и подобряване на здравето,
развитие на позитивни здравни характеристики и утвърж даване на положителни здравни навици и жизнени умения, в това число
здравословно хранене, двигателна активност,
режим на труд и почивка и др. Запознаване
с рисковите фактори за социално значимите
заболяв ания и вредата от нездравословните
навици – тютюнопушене, злоупот реба с алкохол, наркотични вещества, ниска двигателна
активност, нез дравословно хранене и др.
1.3.1.2. Превенци я на забол явани ята и
профилак тика: повишаване на защитни я
потенциал на човека, ранно откриване на
заболявания, мониторинг на здрави и болни,
управление на физиологични състояния и
заболявания.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

1.3.1.3. Основни диагностични методи в
ОМП: анамнеза, физикално изследване, поставяне на предварителна диагноза, определяне
на диференциално-диагностичен план, анализ
на резултатите от параклинични изследвания,
извършване на инструментални функционални
изследвания (електрок ардиография, сфигмоманометрия и др.), анализ на резултатите от
конс ултативните прегледи и изследвания, извършени на други нива на здравната система,
поставяне на работна диагноза. Прилагането
на всеки от тях поотделно или в съчетание
зависи от преценката на общопракт икуващия
лекар.
1.3.1.4. Основни лечебни методи и подходи
в общата медицинска практика са: холистичният подход, съставянето на индивидуална
терапевтична схема за медикаментозно или
немедикаментозно лечение, определянето на
леч ебен диетичен и двигателен режим, поведението при хирургична обр аботка на рани,
манипулациите, продължителното лечение
(грижа за хронично болни пациенти), рехабилитацията и проследяването. Прилаган ето
на всеки от тях поотделно или в съчетание
зависи от преценката на общопрактикуващия
лекар и осигурените ресурси.
1.3.1.5. Подкрепящи грижи: повлияване на
симптомите при палиативно и термин ално
болни, обучение на близките, информиране
за възможностите за социално подпомагане
и осигуряване на технически помощни средства при необходимост според уредените чрез
нормативната база възможн ости.
1.3.2. Медико-педагогически дейности – специализация, продължаващо медицинско обучение на персонала, специализанти и др.
1.3.3. Управленски дейности – поставяне
на цели, планиране, организ иране, координиране, мотивиране, анализ, оценка и контрол
на дейността и състоянието на практиката,
определяне на необходимостта от допълнителен персонал на практиката, отчетност към
осигурителни и държавни институции.
1.3.4. Икономически дейности – определяне на бюджет, анализ, оценка и контрол на
приходи и разходи.
1.3.5. Интердисциплинарни дейности – ОПЛ
координ ира и определя взаимодействието с
останалите видове медицински специал исти
и лечебни заведения съобразно осигурените
ресурси и нормативно въвед ени правила:
1.3.5.1. консултация със специалист от друга
медицинска специалност;
1.3.5.2. насочване на пациентите за извършване на клинико-лабораторни, обр азни
и други изследвания;
1.3.5.3. насочване на пациентите за болнично лечение;
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1.3.5.4. насоч ва не на па ц иен т и т е к ъм
лечебни заведения за рехабилитация, про
дължително лечение, хосписи и др.;
1.3.5.5. насоч ва не на па ц иен т и т е к ъм
специализирани центрове за диагностика и
лечение (онкологични, психиатрични, дермато-венерологични и др.);
1.3.5.6. посещение на настанени в лечебно
заведение за болнична помощ пац иенти на
ОПЛ;
1.3.5.7. насочване на пациентите за медицинска експертиза.
Лекарят, изпълняващ дейности в ОМП, преценява и взема решение за необходимостта от
интердисциплинарни дейности (изследвания,
консултации с друг ите медицински специалисти, хоспитализации и др.). Насочване на
пациента за интердисциплинарни дейности
се извършва с информираното му съгласие,
изр азено чрез подпис в медицинската документация (амбулаторен лист) или по друг
нормативно утвърден начин. Отказ на пациента от интердисциплинарна консултация се
документира в медицинската документация
(амбулаторен лист) или по друг нормативно
утвърден начин.
1.4. Дефиниции на използваните в т. 2 и 3
понятия
Под изисквания се разбира кратко и обобщено описание на състоянието на различни
страни от структурата, процесите и резул
татите в практиката, чието наличие или
постигане осигурява добро качество, т.е. на
достатъчна полезност на медицинската помощ.
При някои от изискванията в това описание
могат да бъдат включени и количествени
стойности. Съдържанието на изискванията
се декомп озира на конкретни компоненти – критерии, които се измерват и оценяват
с помощта на индикатори (показатели). След
част от критериите са посочени инд икатори
(показатели), които са измерими, и с това
се създават възможности да се оцени дали
критерият е покрит, или не.
Някои от индикаторите са от основно значение при определянето дали даден критерий
е покрит. Те са отбелязани със символ ( )
непосредствено до индикатора. Покриването
на основните индикатори е задължително за
осигуряв ане на качеството на дейността в
общата медицинска практика. Препоръчител
ните индикатори нямат задължителен характер
по смисъла на този стандарт.
За да се даде отговор дали е постигнато
дадено изискване, се измерват и оцен яват критериите чрез съответните индикатори (когато
са налични). Едно изискв ане е постигнато,
когато се покриват всички задължителни
к ри терии, свързани с него. Кри тери я т е
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задължителен, ако всички или част от индикаторите към него са задължителни. Ако
индикаторите към критерия не са задължителни, крит ерият е препоръчителен. Някои
критерии нямат установени индикатори. Тези
критерии определят възможността за изпълнение на дадени дейности, за които няма
установени измерители. Има и критерии,
които също нямат измерители (индикатори),
защото изпълнението им е еднозначно и са
отбелязани като задълж ителни в придружаващата ги бележка.
Условия за добро и много добро качество
на общата медицинска помощ ще има само
когато са постигнати определен брой (75 %)
от задължителните изисквания.
2. Основни характеристики на изпълняващия дейността на общопрактикуващ лекар
(ОПЛ)
2.1. Лекари те с рег ист ри рано лечебно
заведение за първична извънболнична медицинска помощ или тези, които желаят да
регист рират такова, трябва да имат призната
специалност „Обща медицина“ или да са
зачислени за придобиване на специалност
„Обща медицина“. Изключение се допуска за
лекарите с придобити права съгласно § 95 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).
2.2. По своя преценка ОПЛ може да делегира изпълнението на различни по вид
и обем дейности в практиката и на други лекари, специалисти по здравни грижи
и/или друг помощен немедицински персонал,
който формира екипа на ОПЛ, съответно на
квалификацията им.
В лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ дейностите по
организация, управление, снабдяване, отчетност и др., непряко свързани с медицинската
дейност, освен между лекарите, могат да се
разпределят или да бъдат възлагани и на
външни физически или юридически лица.
3. Изисквания за осъществяване на дейността по обща медицина в първичната извънболнична медицинска помощ
3.1. Изисквания към структурата за осъ
ществяване на дейността
3.1.1. Помещения, оборудване и техника.
Минималните изисквания за пом ещения са:
кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен
възел, отговарящи на здравните изисквания.
Основното оборудване, инструментариум, апа
ратура, лекарствени продукти и консумативи
са съобразени с предмета на дейност по обща
медицина.

БРОЙ 3
Критерий 3.1.1.1.
Индикатори

Критерий 3.1.1.2.
Индикатори
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Практиката разполага с кабинет за извършване на консултации (прегледи) за
всеки лекар, който в даден момент работи там.
А. В
 секи лекар разполага с кабинет, отговарящ на здравните изисквания,
предназначен специално за неговите консултации (прегледи) през амбулаторното време в практиката, независимо дали тя е индивид уална,
или групова.
В амбулаторията има условия, които създават удобс тва и безопасност за
пациентите и за персонала.
А. К абинетът е подходящо осветен, като осветлението отг оваря на действащите в страната здравни изисквания за дейността.
Б. В
 кабинета има кушетка или легло за преглед на болни и работно бюро.
В. В
 амбулаторията има създадени удобства за преглед и консултация на
деца в кърмаческа възраст, ако има такива в листата на ОПЛ.
Г. В кабинета се поддържа подходяща температура на въздуха.

Критерий 3.1.1.3.
Индикатори

Практиката разполага с чакалня, отговаряща на нормативните изисквания.
А. В практиката има чакалня с не по-малко от 2 места за сядане.
Б. Ч
 акалнята е осветена съобразно здравните изисквания и се поддържа
температура според сезона на год ината.

Критерий 3.1.1.4.

Индикатори

Критерий 3.1.1.5.
Индикатори

Практиката разполага със/ползва помещения за извършване на манипулации
и дейности, включени в основния пакет за първична извънболнична медицин
ска помощ (ПИМП).
А. П
 рактиката има манипулационна. 
Б. Помещението отговаря на приетите в страната здравни изисквания.
В.
�����������������������������������������������������������������������
Всеки лекар и/или лице от екипа, изпълняващи дейност по обща медицина, има осигурен достъп до манип улационната и оборудването, което
може да е общо за индивидуални, групови практики или наето.
Практиката разполага с тоалетни и мивки, които са леснодостъпни за полз
ване.
А. В сградата на практиката има тоалетни и мивки, които са леснодостъпни
за ползване.
Б. Тоалетните са означени с табела и такава, указваща къде се намират.
В. В сградата на практиката има тоалетни и мивки, които са достъпни за
ползване само от персонала.

Бележка към критерии 3.1.1.3, 3.1.1.4 и 3.1.1.5. Манипулационната, чакалнята и санитарните възли могат
да бъдат общи помещения, използвани съвместно с други лечебни заведения.
Критерий 3.1.1.6.
Индикатори

Лекарският кабинет за консултации и манипулационната са добре оборудвани
и устроени.
А.
Б.
В.
Г.

Бюро*.
С тол*.
Кушетка или легло за преглед на болни*.
М ясто за документи (може да е разположено и в друго подходящо за
целта помещение).
Д. Компютърна конфигурация.
Е. Наличие на необходимите за дейността бланки.
Ж. Х ладилник.
З. Манипулационна масичка.
И. Лекарствен шкаф.
Й. М ивка с течаща вода*.
К. Контейнер за опасни отпадъци.
Л. Телефон – стационарен и/или мобилен.
М. „Лекарска чанта“.
Н. Когато се използва извън амбулаторията, „лекарската чанта“ съдържа
задължително: стетоскоп; сфигмоманометър; термометър; ръкавици;
животоспасяващи лек арствени продукти (по преценка на лекаря), които са в срок на годност; различни размери спринцовки и игли; превързочни средства.

Бележка към Критерий 3.1.1.6. Оборудването може да бъде разположено в лекарския кабинет и/или в ма
нипулационната по преценка на лекаря, като отбелязаните със звезда (*) са задължителни и за двете по
мещения. Оборудването е задължително за основния адрес на практиката, като разкритите допълнително
кабинети към практиката могат да не бъдат оборудвани с всички изброени позиции.
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Критерий 3.1.1.7.

Практиката разполага с необходимата за дейността медицинска апаратура,
оборудване и техника.
Индикатори
А. С тетоскоп.
Б. А парат за измерване на артериално налягане.
В. ЕКГ апарат.
Г.  Неврологично рефлексно чукче.
Д. Глюкомер с набор тест-ленти.
Е.  Тест-ленти за изследване на урина.
Ж. Саморазгъващ се балон за обдишване.
З. Х ирургични инструменти – пинсети, скалпели и/или скалпелни лез
виета, ножица.
И. Таблица за изследване на зрение.
Й. Таблици за изследване на цветно зрение.
К. Консумативи – спринцовки, игли, различни размери, шпатули, системи
за инфузия и други по преценка на лекаря.
Бележка към Критерий 3.1.1.7. Оборудването може да е разположено в лекарския кабинет и/или в манипу
лационната по преценка на ОПЛ. Оборудването може да бъде общо за двама или повече лекари, изпълн яващи
дейност по обща медицина (индивидуални и/или групови практики). Оборудването е задължително за основ
ния адрес на практиката, като разкритите допълнително кабинети към практиката могат да не бъдат
оборудвани с всички изброени позиции.
Критерий 3.1.1.8.
Индикатори

Критерий 3.1.1.9.
Индикатори
Критерий 3.1.1.10.
Индикатори

Критерий 3.1.1.11.
Индикатори
Критерий 3.1.1.12.
Индикатори

Практиката осигурява по достъпен начин информация за пациентите.
А. И
 нформация на хартиен или електронен носител, поставена на определени за това места в сградата и/или в самата практика (кабинет,
чакалня).
Б. В
 ербална информация, предоставена от персонала на практиката. 
В. И
 нформация, предоставена на собствен интернет сайт или друга web
базирана услуга.
В практиката винаги има необходимите стерилни инструменти.
А. Наличие на стерилни инструменти в практиката.
Б. В практиката се�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
контролира качеството на стерилизац ията, когато такава се извършва.
В практиката са осигурени условия за физическа достъпност до помещенията
и предлаганите услуги.
А. С
 обственикът на помещенията е осигурил условия за улеснен достъп на
хора с физически увреждания и на майки с детски колички.
Б. В
 близост до входа на практиката има възможност за спиране на автомобили.
Материали и консумативи, които са нетрайни (като лекарствени продукти,
ваксини, медицински изделия и др.), не се съхраняват или използват след из
тичане на срока на годност.
А.
�����������������������������������������������������������������������
В практиката и в „лекарската чанта“ няма лекарствени продукти, ваксини и медицински изделия с изтекъл срок на годност.
Наличните в практиката ваксини се съхраняват според препоръките за съх
ранение на съответната ваксина.
А. В практиката не се ползват ваксини с изтекъл срок на годност.
Б. В хладилник с контролирана температура се съхраняват ваксините, за
които това е условие за съхранение.

3.1.2. Изисквания към персонала в общата медицинска практика (вид, брой, квалификация)
Критерий 3.1.2.1.
Индикатори
Критерий 3.1.2.2.
Индикатори
Критерий 3.1.2.3.
Индикатори

Достатъчен брой лекари в индивидуалната практика за първична извънбол
нична помощ.
А. Един лекар с призната специалност по обща медицина (с изключение
на случаите, упоменати изрично със закон).
Б. Повече от един лекар.
Достатъчен брой лекари в груповата практика за първична извънболнична
помощ.
А. Най-малко двама лекари с призната специалност по обща медицина (с
изключение на случаите, упоменати изрично със закон).
Б. Повече от двама лекари.
Достатъчен брой специалисти по здравни грижи (медицински сестри, фелд
шери и други лица с медицинско образование, различно от лекар) в лечебните
заведения за първична извънболнична помощ.
А. Определя се по преценка на ОПЛ, който е регистрирал и ръководи
практиката в съответствие на нуждите на лечебното заведение за осигуряване на основния пакет от медицински услуги.
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Критерий 3.1.2.4.

Наличие на друг персонал в практиката с немедицинско образование по пре
ценка на управляващия практиката.
Бележка. Критерият не е задължителен.
Критерий 3.1.2.5.
Практиката за първична извънболнична медицинска помощ е регистрирана
от лекар/и с призната специалност „Обща медицина“ (освен в случаите, из
рично определени в закон).
Бележка. Критерият е задължителен!
Критерий 3.1.2.6.
Индикатори

Лекарите в практиката поддържат и усъвършенстват квалификацията си. 
А. Е жегодно участие в мероприятия (конгреси, конференц ии, семинари и
др.) по продължаващо медицинско обучение за ОПЛ.
Б. Ползване на медицински списания, вестници, ръководства за поведение
и други специализирани печатни издания.
В. П
 олзване на специализирана медицинска литература, справочници или
платформи за продължаващо медиц инско обучение чрез интернет и в
електронен вариант.
Г. У
 частие в мероприятия (конгреси, конференции, семинари и др.) по
продължаващо медицинско обучение в области, коит о представляват
специфичен интерес за ОПЛ.
Критерий 3.1.2.7.
Медицинските и немедицинските специалисти, освен лекарите в практиката,
притежават съответстващата за заеманата от тях длъжност квалифи
кация.
Индикатори
А. Д иплома за завършено образование, съответстващо на длъжността.
Критерий 3.1.2.8.
Медицинските специалисти, освен лекарите в практиката, постоянно поддър
жат и усъвършенстват квалификацията си. 
Индикатори
А. Медико-педагогически дейности в процеса на работа по отношение на
персонала на практиката от ОПЛ.
Б. Участие в обучителни мероприятия за професионалисти по здравни
грижи.
Критерий 3.1.2.9.
ОПЛ и членовете на екипа, чиято длъжностна характеристика изисква това,
познават и умеят да работ ят с медицинския софтуер и всички първични
документи в практиката. 
Бележка. Критерият е задължителен!
Критерий 3.1.2.10.
В практиката може да се обучават специализант/и по обща медицина и/или
студенти по медицина.
Индикатори
А. Практиката е получила одобрение от министъра на здравеопазването за
извършване на обучение на студенти и специализанти.
Бележка. Този критерий не е задължителен за всички практики. В случая индикаторът е задължително
условие за изпълнение на незадължителен критерий.
Критерий 3.1.2.11.
Обучаващите се в практиката специализанти могат да изпълняват само
стоятелно дейности по обща медицина в обем, определен от специалиста по
обща медицина, за която са персонално отговорни.
Критерий 3.1.2.12.
Специализантът по обща медицина отговаря на изискванията на заеманата
длъжност.
Индикатори
А. И ма завършено висше медицинско образование.
Б. Изпълнява утвърдената от съответното висше училище програма за
специализация по обща медицина.
В. Извършва самостоятелно всички делегирани от обучаващия дейности,
специфични за общата медицинска практика, и носи отговорност за
тяхното качество и ефективност.

3.2. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността по обща медицина
Критерий 3.2.1.
Индикатори

Критерий 3.2.2.

Задълженията и отговорностите на членовете на екипа на практиката са
точно и ясно определени.
А. В практиката за всяка длъжност има разработена длъжностна характеристика.
Б. Персоналът на практиката е запознат със съдържанието на длъжностните характеристики, които е подписал.
В. В обучителните практики има правила, определящи зад ълженията на
обучаващия и на обучавания лекар.
В практиката е създадена организация на амбулаторния прием и домашните
посещения.
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Индикатори

Критерий 3.2.3.
Индикатори

Критерий 3.2.4.
Индикатори

Критерий 3.2.5.
Индикатори

Критерий 3.2.6.
Индикатори

Критерий 3.2.7.
Индикатори
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А. В графика на работното време има определени часове за амбулаторен
прием, които са съобразени с броя на пац иентите и вида на практиката.
Б. Часовете за амбулаторен прием се спазват.
В. В графика за работното време има часове за домашни посещения и
за женска и детска консултация, които се определят съобразно броя и
структурата на пациентската листа.
Г. Предвидена е възможност всички дейности да могат да се извършват и
извън посочените в графика часове по преценка на ОПЛ.
Д. В практиката има определен от лекаря ред за достъп на пациентите в
амбулаторията.
Е. В практиката се осигурява прием с предимство на деца до 1 година и
на бременни жени.
Ж. Практиката има система за назначаване на часове за посещения.
З. В практиката е предвидена възможност за назначаване на консултации
при необходимост и удължаване на времето за консултации.
И. Практиката осигурява достъп до медицинска помощ извън работния
график самостоятелно; чрез съвместен график с други лечебни заведения за ПИМП или чрез договаряне на извършването на тази дейност с
други лечебни заведения или специално създадени за тази цел структури, или по друг начин, ако е вменено чрез нормативен акт.
Медицинска помощ в дома на пациента
А. А ко е потърсена такава, се извършва в посочените в работния график
часове по преценка на ОПЛ.
Б. По преценка на ОПЛ може да се извършва и извън посочените в работния график часове.
В. Извършва се от ОПЛ и/или от членовете на неговия екип (по назначение от ОПЛ), което се отразява в мед ицинския запис на пациента.
Пациенти, на които се оказва медицинска помощ в дома
А. С ъс заболявания и състояния, които ограничават движението им в
рамките на леглото или стаята и ги поставят в невъзможност за транспортиране до амбулат орията.
Б. Терминално болни.
В. Други пациенти по преценка на лекаря.
Условия за провеждане на назначено от ОПЛ лечение, което не изисква хос
питализация на пациента.
А. Пациентът е в добро или леко увредено общо състояние.
Б. Пациентът е способен обективно да прецени състоянието си, признаците на влошаване, ако има такива, и спазва назначеното лечение.
Ако пациентът не е в състояние да изпълни посоченото, е препоръчително да има поне още едно лице, което да следи състоянието му и да
сигнализира в случай на влошаване.
Подкрепящи грижи
А. Психологическа подкрепа на болния.
Б. Психологическа подкрепа на членовете на семейството.
В. Повлияване на симптомите при палиативно и терминално болни, обучение на близките, информиране за възможностите за социално подпомагане и осигуряване на техн ически помощни средства при необходимост според уредените чрез нормативната база възможности.
Практиката осигурява на пациентите необходимата информация във връзка
с осъществяваните медицинс ки дейности.
А. Пациентите получават по подходящ начин информация за:
имената на лекарите, работещи в практиката;
адрес и телефон на практиката;
приемни часове;
и нформация за получаване на медицинска помощ извън работното
време на практиката.
Б. На общодостъпно място е предоставена информация за обема на
дейностите и изследванията, включени в годишн ия профилактичния
преглед на лицата над 18-годишна възраст.
В. На общодостъпно място е предоставена информация за подлежащите
на задължителни профилактични имунизац ии за годината на възраст
над 18 години.
Г. На общодостъпно място е предоставена информация за чест отата на
профилактичните прегледи по възрастови групи и задължението на
пациентите да посетят ОПЛ, за да бъдат извършени.
Д. И нформацията може да бъде предоставена и в електронен вид или достъпна чрез web базирана услуга.
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Критерий 3.2.8.

В рамките на работния график пациентите, регистрирани в практиката,
могат да получат информация или консултация и от разстояние съобразно
възможностите за комуникация, при условие че това не пречи на обгрижва
нето на пациентите в амбулаторията.
Бележка. Критерият е задължителен!
Критерий 3.2.9.

В практиката се прилага медицинска консултация, която съдържа комби
нации от дейностите, извършвани от ОПЛ, за да даде правилен отговор на
въпросите на болния и/или неговите близки във връзка с наличието на конкре
тен здравен проблем.
Критерий 3.2.10.
Практиката осигурява всички видове медицински конс ултации.
Индикатори
А. Преки – пряк контакт между лекар и пациент и/или негови близки в
амбулаторни или в домашни условия.
Б. О т разстояние – контакт между пациент или негов близък и лекар по
повод известен или нововъзникнал медицински проблем.
В. Документални – консултация между лекар и пациент и/или близки на
пациента относно резултати от изследвания, епикризи, консултации от
други медицински спец иалисти, подготовка на документи за експертиза
по повод получаване на лекарства, временна или трайна неработоспособност.
Критерий 3.2.11.
В практиката се спазват правила за конфиденциалност от всички членове
на екипа.
Бележка. Критерият е задължителен!
Критерий 3.2.12.
Общопрактикуващият лекар извършва домашни посещения на своите паци
енти, когато прецени, че такива са необходими, в рамките на работния
график.
Индикатори
А. Извършените домашни и други посещения се документ ират, като пациентът или неговите близки биват информирани по време на самия
преглед за начина на документиране на прегледа.
Б. Пациентите са информирани за определения в амбулаторията ред за
извършване на домашни посещения.
В. Документирането се осъществява в удобно за лекаря време. Представител
на пациента трябва да се яви в амбулаторията на лекаря, за да подп ише
изготвените документи за прегледа, по време, определено от лекаря.
Критерий 3.2.13.
Всеки ОПЛ има пълна автономност при вземане на решения за клиничната,
промотивната и профилактичната дейност.
Индикатори
А. Лекарят (лекарите) самостоятелно решава към какви специалисти или
консултанти да насочва своите пац иенти.
Б. Лекарят (лекарите) самостоятелно решава за какви изс ледвания и диагностични процедури да изпраща пац иентите си.
В. Лекарят (лекарите) самостоятелно определя индивид уалната схема за
проследяване състоянието на отделн ите пациенти.
Критерий 3.2.14.
В практиката е осигурен достъп на лекарите и другите медицински специа
листи до справочни материали и източници на информация от областта на
клиничната и превантивната медицина.
Индикатори
А. В практиката има осигурен достъп до актуални медиц ински и немедицински справочници, както и учебн ици, монографии, нормативни
актове и др., свързани с общата медицинска практика. Това може да
включва и компютърно базирани програми.
Б. Персоналът в практиката има достъп до периодични издания (списания
и др.) от областта на медицината (абонамент, интернет достъп и др.).
Критерий 3.2.15.
Продължителността на медицинската консултация се определя от лекаря,
който я провежда, но не по-малко от времето, ако то е определено с норма
тивен акт.
Критерий 3.2.16.
Персоналът на практиката дава ориентировъчна информация на пациентите
за възможните разходи за лечение, изследвания и процедури преди тяхното
започване.
Индикатори
А. Персоналът на практиката информира пациентите за евентуални допълнителни разходи, които може да се наложи да заплатят за собствена
сметка за изследвания (образни, клинико-лабораторни и др.) или за
консултац ия с друг медицински специалист, преди извършването на
лечебно-диагностични дейности и процедури.
Б. Пациентите са информирани по подходящ начин за реда и начина на
заплащане на съответните медицински услуги, предоставяни в лечебното заведение за ПИМП.
В. В практиката има поставен на достъпно място ценоразпис за медицински услуги извън пакета дейности, заплащани от НЗОК.
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Критерий 3.2.17.
Индикатори
Критерий 3.2.18.
Индикатори

Критерий 3.2.19.
Индикатори

Критерий 3.2.20.
Индикатори

Критерий 3.2.21.
Индикатори

Критерий 3.2.22.
Индикатори

Критерий 3.2.23.
Индикатори

Критерий 3.2.24.
Индикатори:
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Общопрактикуващият лекар познава организациите, които предлагат здрав
ни и други обществени услуги в района, и работи с тях, когато е необходимо,
за да съдейства на пациента да получи оптимални грижи.
А. Възможност за проверка на необходимите контакти в електронната
мрежа.
Б. Разполага с телефони за контакт.
Документацията, изпращана до други изпълнители на медицинска помощ, е
коректно изготвена.
А. Лекарят (лекарите) или негов сътрудник попълва мед ицинските документи в съответствие с нормативн ите изисквания. 
Б. Насочването към друг специалист се отразява в здравния запис на пациента, който се съхранява на електронен и/или хартиен носител.
Практиката участва или сътрудничи в изпълнението на обществени програ
ми за промоция на здравето и профилактика.
А. Лекарят (лекарите) информира пациентите за програм ите за здравна
промоция и профилактика и насърчава участието им в тези от тях,
които смята за подходящи.
Б. Практиката може да участва в обществени програми за ограничаване на тютюнопушенето, на консумацията на алкохол, за повишаване
на двигателната активност, рац ионално хранене и намаляване на затлъстяването и в такива за профилактика на заболяванията – различни
програми за скрининг.
В практиката се осигурява медицинска помощ на пациентите съобразно оси
гурените ресурси в съответствие с постиженията на съвременната медицина
и нормативно установените правила за работа в ПИМП.
А. Практиката разполага или има достъп до съвременни ръководства за
поведение, клинични наръчници и указания за извършване на добра
доказателствено базирана клинична дейност в хартиен или електронен
вариант, които използва при диагностиката и лечен ието на различните
заболявания.
Б. Лекарят може да не се съобрази с препоръките в посочените в индикатор „А“ източници на този критерий, ако пациентът не даде своето съгласие или лекарят прецени, че състоянието на пациента или постига
нето на съответната цел налага друго.
Информирано съгласие. Вземане на съвместно решение при планиране и про
веждане на медицински дейности, свързани със здравния проблем.
А. Медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано
съгласие на пациента по реда на чл. 87 от Закона за здравето.
Б. И нформираното съгласие се удостоверява чрез подпис на пациента или
лицата по чл. 87 от Закона за здравето в амбулаторния лист (хартиен
и/или електронен вариант). Несъгласието се пояснява с допълнителен
текст.
В. И нформираното несъгласие на пациента в случай на отказ да подпише амбулаторния лист се удостоверява чрез подпис на сътрудник на
лекаря или трето лице в качеството им на свидетели за изготвяне на
документ ите.
В лечебното заведение за ПИМП е осигурена възможност на пациентите да
бъдат информирани как да се предпазват от забол явания и да се грижат за
здравето си.
А. Практиката разполага с различни материали и източн ици на информация (табла, брошури, компютърни програми и др.) относно възможността за предпазване на пациентите от заболявания.
Б. О рганизиране на групови беседи.
Профилактика и дейности за ранно откриване на забол яванията. 
А. Провеждането на периодични медицински прегледи на деца, бременни
и други се извършва съгласно действащите нормативни актове и се
отразява в здравните записи.
Б. В здравните записи на пациентите се вписват данн и относно:
п ровеждането на имунизации съгласно имунизационния календар;
п ровеждането на профилактични прегледи за ранно откриване на
заболявания (в зависимост от приетите в страната скринингови програми).
Работа с пациенти с хронични заболявания
А. В практиката се извършва диспансеризация на пац иентите с хронични
заболявания, посочени в нормат ивните актове.
Б. О тказът от диспансеризация от страна на пациента се документира в
здравните записи.
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Критерий 3.2.26.
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Индикатори

Критерий 3.2.28.
Индикатори
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Контрол и лечение на хроничните заболявания при пациенти, които се дис
пансеризират от ОПЛ
А. Периодичен медицински контрол (броят на визитите зависи от степента
на сътрудничество от страна на пац иента). 
Б. И ма назначена терапия – медикаментозна или немедикаментозна.
В. Избор на методи и критерии за контрол на състоянието на пациента.
Г. Консултативни прегледи, високоспециализирани дейности и/или хоспитализация по преценка на лекаря според състоянието на пациента, вида
на заболяването и допустимите от нормативната уредба възможности. 
Д. В амбулаторния лист се отразява неспазването от пациента на предписаното лечение и дадени препоръки за промяна в начина на живот.
В практиката се поддържат здравни записи за всеки пациент на електронен
и/или хартиен носител.
А. За всеки пациент в практиката има здравен запис.
Б. Всеки здравен запис съдържа:
датите на консултациите;
данни от анамнеза и обективно състояние;
причините за консултациите;
диагностичните дейности;
диагнозите съгласно национално приетата за работа МКБ;
предписаните лекарствени продукти;
документиране на направленията към други медицински специа
листи;
когато на ОПЛ е предоставена информация за проведени консултации и лечение от други специалисти, клинико-лабораторни, инструментални и образни изследвания, данни от епикризи, ОПЛ включва
в здравния запис онази част, която преценява, че е важна за диагностично-лечебния процес;
идентификация на лекарите.
В практиката са взети мерки за сигурност на здравните записи.
А. Достъпът на външни лица до здравните записи на пациентите е ограничен.
Б. Персоналът на практиката използва данните от здравните записи на
пациентите при спазване на разпоредбите на Закона за здравето, Закона
за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/
EО (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.).
При поискване от страна на пациента практиката изготвя резюме или копие
от медицинския запис и му го предоставя.
А. В здравния запис се отразява искането за изпращане на информация,
както и къде е изпратена тя.
Медицинската помощ за лицата с непрекъснати здравноосигурителни права в
практиката е достъпна и без дискриминация.
А. Лекарят (лекарите) и персоналът оказват медицинска помощ на пациентите без дискриминация на основание пол, възраст, религия, социално
положение, етническа принадлежност, сексуална, политическа ориентация или здравословно състояние.
Условията, в които се извършват консултациите и прегледите, осигуряват
конфиденциалност и комфорт на пациентите.
А. В кабинета (кабинетите) за консултация има условия за осигуряване на
визуална и звукова изолация по отношение на останалите помещения.
Б. В кабинета има защитено от директно наблюдение мяст о, където се
събличат пациентите.
Право на пациента да откаже или отхвърли всяко лечение, процедура или
съвет.
А. Пациентът има право да откаже всяка медицинска дейност.
Б. Всеки отказ се документира в здравния запис (док ументация) и се удостоверява с подписа на пациента.
В. При отказ на пациента лекарят се съобразява с взетото от пациента
решение. 
Право на пациента да потърси второ мнение от друг изпълнител на меди
цинска помощ.
А. При изявено желание на пациента да потърси второ мнение от друг
изпълнител на медицинска помощ общопрактикуващият лекар оказва
нужното съдействие.
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В практиката се разглеждат оплаквания, мнения и забележки на пациентите.
А. В практиката има документация за постъпилите оплаквания, мнения и
забележки на пациентите.
Присъствието на трето лице освен персонала на лечебното заведение, наблю
даващо или включено в клиничната дейност, е възможно само с изричното
съгласие на пациента.
А. Пациентите са предварително информирани, когато в практиката има
студенти, специализанти или други медицински специалисти, които
участват като наблюдатели и/или извършват медицински консултации,
прегледи или изследвания. Пациентите имат право да откажат медицинските дейности да се извършват от специализанта и обучаващият
лекар се съобразява с тяхното желание.
Б. А ко в практиката се извършва обучение, на видно място в чакалнята е
поставена табела с информация за това.
Включването на пациенти в събирането на здравна инф ормация за кли
нични изпитания е възможно само с тяхното изрично писмено съгласие и
след като са пол учили писмени и устни разяснения за научния проект. Към
изследователския екип се подава за обработка единствено и само аноними
зирана информация. При ретроспективни проучвания се изисква единствено
анон имизиране на информацията (с изключение на пол и възраст), преди да
бъдат ползвани за целите на проучв ането. 
А. В практиката има документация за писменото съгласие на пациентите,
включени в научни изследвания. 
Б. При участие на пациента в проучвания, осъществявани от други бази
и центрове по проучвания, е желателно да уведомят своя ОПЛ чрез
предоставяне на съответната документация.
На територията на лечебното заведение за ПИМП (кабинет, чакалня) се
оказва медицинска помощ до пристигане на екип от ЦСМП.
А. На територията на лечебното заведение за ПИМП се оказва медицинска помощ до пристигане на екип на ЦСМП според наличн ите възможности на болни с животозастрашаващи състояния, възникнали в
рамките на обявените за амбулаторен прием часове.
В лечебното заведение за ПИМП има осигурена защита от неправомерен дос
тъп до лекарства и документи със специален режим.
А. Лекарствените продукти на специален режим, ако има такива в практиката, се съхраняват в заключен шкаф или сейф. 
Б. Здравните записи, бланки на административни и други официални документи се съхраняват на места с ограничен достъп на външни лица.
Помещенията на практиката постоянно се поддържат в добро санитарнохигиенно състояние.
А. Дезинфекция на повърхности (медицинското оборудване и обзавеждане, работни плотове). 
Б. Дезинфекция на пода в помещенията на общата медиц инска практика
се извършва ежедневно след почистване на помещенията.
Стандартни мерки за профилактика на инфекциите, свързани с медицинско
то обслужване
А. Х игиена на ръцете – миене на ръцете или дезинфекция на ръцете с
подходящ дезинфектант, или защита от контаминация чрез ръкавици.
Хирургична дезинфекция – в ограничени случаи при обработката на
големи рани и имунокомпрометирани пациенти.
Б. Използване на лични предпазни средства:
·
р ъкавици за еднократна употреба при инвазивни процедури; при
процедури, свързани с риск от контаминация с кръв, телесни течности,
секрети и екскрети; при контакт с лигавица и увредена кожа; при
употреба на остри и контаминирани медицински изделия и предмети;
·
п редпазни престилки, които задължително се използват при инвазивни
процедури; при процедури, свързани с риск от контаминация с кръв,
телесни течности, секрети и екскрети; при контакт с лигавица и
увредена кожа; при употреба на остри и контаминирани медицински
изделия и предмети;
·
еднократни маски за защита от инфекции, предавани по въздушнокапков път по време на епидемии.
В. Използването на работно облекло при дейности, разл ични от процедурите
в индикатор „Б“, не е задълж ително.
Г. С лед употреба личните предпазни средства за еднок ратна употреба се
събират и унищожават по правилата за опасни отпадъци.
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Стандартни мерки за профилактика на инфекциите, свързани с медицинско
то обслужване.
А. Работното облекло и постелното бельо (когато са за многократна упот
реба) се изпират и дезинфекцират по ред, определен от ръководителя/
управителя на практ иката.
Стандартни мерки за профилактика на инфекциите, свързани с медицинско
то обслужване
А. Дезинфекция на медицински инструментариум за мног ократна упот
реба чрез потапяне на инструментите в контейнер с дезинфекционен
разтвор след тяхната употреба.
Б. Използваните инструменти за многократна употреба се почистват механично от замърсявания и остатъци от биологична материя при подготовката им за стерилизация. Почистването се извършва при стриктно
спазване на правилата за безопасност и при използване на лични предпазни средства.
В. С терилизация на инструментариум чрез:
С обствена апаратура за стерилизация (сух стерилизат ор и/или
автоклав).
А паратура за стерилизация извън практиката (сух стерилизатор
и/или автоклав) – при наличие на договор с лечебното заведение,
собственик на апаратурата. 
Г. Използване на стерилни превързочни материали и инструменти за
еднократна употреба.
Управление на опасни медицински отпадъци
А. Извършва се обезопасяване на мястото на образуването им в отделни
пластмасови или метални контейнери, обозначени със знак за биологична опасност.
Б. Лечебното заведение за ПИМП трябва да има договор с външен изпълнител за съхранение и/или транспортиране и обезвреждане на опасните
медицински отпад ъци.
В помещенията на практиката (кабинети, чакалня, манипулационни и др.) не
се разрешава пушене. 
А. В чакалнята на практиката има знак „Пушенето забранено“ или друго
уведомление.
На лекарите и персонала в практиката се осигуряват условия на труд в съот
ветствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
A. Обзавеждането в практиката е съобразено с изискванията за безопасност
и ергономия на труда.
Б. На целия персонал се предлагат и извършват подходящи имунизации
съобразно техните задължения в практиката.
В. В практиката има установени правила за действие в случаите на
нараняване с остри предмети.
Г. В практиката има установени правила за безопасна инжекционна
практика.
Осигуряване на достъпна и своевременна медицинска помощ.
А. Възможност ≥ 70 % от пациентите, потърсили помощ, извън случаите
на спешност и планови дейности, да бъдат консултирани в рамките на
до 5 работни дни от момента, в който са се обърнали към ОПЛ. 
Б. В практиката е осигурена информация как може да се получи медицинска
помощ извън работния график на амбулаторията.
В. В практиката е осигурена възможност за консултация от разстояние
съгласно възможностите за комуникац ия в рамките на работния график
на амбулаторията.

3.3. Изисквания към оценка на резултата от осъществяване на дейността от лекаря по обща
медицина
Определянето на изпълнението на показателите в т. 3.3 се извършва при осигурена автоматизирана софтуерна възможност от здравноосигурителния фонд (НЗОК) или от Министерството на здравеопазването. Изпълнението се изч ислява въз основа на съществуващите в
информационната система данни за акт уални пациентски листи на граждани с непрекъснати
здравноосигурителни права, брой пациенти с регистрирани заболявания и др., както и данни
от подад ените към фонда електронни отчети на общопрактикуващите лекари за опред елен
период, но не по-малък от една календарна година.
Критерий 3.3.1.
Индикатори

Обхващане с профилактични прегледи на лица до 18-годишна възраст.
А. С реден брой прегледи на деца от 0 до 1 година, посещавали детската
консултация ≥ 9.
Б. Д ял на децата от 0 до 1 година, обхванати с профилакт ични прегледи,
спрямо всички подлежащи на профилактични прегледи деца от
възрастовата група ≥ 80 %.
Бележка. При отчитането на този индикатор се изключват децата от 0- до 1-годишна възраст, при които
не са извършени профилактични прегледи, поради отсъствие повече от 3 месеца от известния на ОПЛ адрес,
често боледуване (повече от 1 път месечно) или друга, независеща от лекаря причина.
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В. С
 реден брой прегледи на деца от 1 до 2 години, посещавали детската
консултация ≥ 3.
Г. Д ял на децата от 1 до 2 години, обхванати с профилакт ични прегледи,
спрямо всички подлежащи на профилактични прегледи деца от
възрастовата група ≥ 80 %.
Бележка. При отчитането на този индикатор се изключват децата от 1- до 2-годишна възраст, при които
не са извършени профилактични прегледи, поради отсъствие повече от 6 месеца от известния на ОПЛ адрес,
често боледуване (повече от 1 път месечно) или друга, независеща от лекаря причина.
Д. С реден брой прегледи на деца от 2 до 7 години, посещавали детската
консултация ≥ 1.5.
Е. Д ял на децата от 2 до 7 години, обхванати с профилактични прегледи,
спрямо всички подлежащи на профилактични прегледи деца от
възрастовата група ≥ 80 %.
Бележка. При отчитането на този индикатор се изключват децата от 2- до 7-годишна възраст, при които
не са извършени профилактични прегледи, поради отсъствие повече от 8 месеца от известния на ОПЛ адрес
или друга, независеща от лекаря причина.
Ж. Брой прегледи на деца от 7 до 18 години, посещавали детската
консултация = 1.0.
З. Д ял на децата от 7 до 18 години, обхванати с профилакт ични прегледи,
спрямо всички подлежащи на профилактични прегледи деца от
възрастовата група ≥ 80 %.
Бележка. При отчитането на този индикатор се изключват децата от 7- до 18-годишна възраст, при
които не са извършени профилактични прегледи, поради отсъствие повече от 8 месеца от известния на ОПЛ
адрес или друга, независеща от лекаря причина.
Критерий 3.3.2.
Обхващане с профилактични прегледи съгласно нормативната уредба на лица
над 18-годишна възраст.
Индикатори
А. Степен на обхващане ≥ 45 % от подлежащите.
Критерий 3.3.3.
Обхващане на лица до 18-годишна възраст със задължителни имунизации
съгласно имунизационния календар на Република България.
Индикатори
А. Степен на обхващане – ≥ 90 % от подлежащите.
Бележка. При отчитането на този индикатор се изключват децата до 18-годишна възраст, при които не е
извършена дейността, поради отсъствие повече от 6 месеца от известния на ОПЛ адрес, често боледуване
(повече от 1 път месечно за възрастовите групи от 0- до 2-годишна възраст), деклариран от родителите
отказ от имунизация или друга независеща от лекаря причина.
Критерий 3.3.4.
Обхващане на лица над 18-годишна възраст със задълж ителни имунизации
съгласно имунизационния календар на Република България, които са посетили
амбулаторията на ОПЛ не по-малко от 1 път през годината в състояние,
което не е противопоказано за поставянето на ваксина.
Индикатори
А. С тепен на обхващане – ≥ 75 % от подлежащите, изпълн или условието
на критерия и не заявили отказ за имун изация, който се отразява в
амбулаторния лист.
Бележка. При отчитането на този индикатор се изключват лицата, декларирали отказа си от имунизация,
чрез подпис в амбулаторния лист.
Критерий 3.3.5.
Обхващане на жените във възрастовата група от 50 до 69 години с
мамография.
Индикатори
А. ОПЛ е назначил мамография при профилактичния преглед на всяка от
преминалите, изпълнили условието на критерия, жени.
Критерий 3.3.6.
Обхващане на мъжете ≥ 50 години с изследване на PSA.
Индикатори
А. ОПЛ е назначил PSA при профилактичния преглед на всеки от
преминалите, изпълнили условието на крит ерия, мъже.
Критерий 3.3.7.
При годишния профилактичен преглед – определяне на сърдечносъдовия риск
по SCORE при мъже ≥ 40 г. и ≤ 65 г. и жени ≥ 50 г. и ≤ 65 г., които
нямат сърдечносъдови заболявания, захарен диабет или хронична бъбречна
недостатъчност.
Индикатори
А. ОПЛ е определил сърдечносъдовия риск по SCORE при всички пациенти,
изпълнили задължителните за целта изследвания и представили
съответните резултати.
Критерий 3.3.8.
Обхващане на лицата над 18-годишна възраст с установена артериална
хипертония чрез диспансеризация от ОПЛ.
Индикатори
А. Брой на диспансеризирани пациенти с артериална хипертония спрямо
общ брой пациенти с установена и регистрирана от ОПЛ артериална
хипертония – ≥ 95 %. 
Бележка. При отчитането на този индикатор се изключват лицата, декларирали отказа си от
диспансеризация, чрез подпис в амбулаторния лист.
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Критерий 3.3.9.

Обхващане на лицата над 18-годишна възраст с установен захарен диабет
тип 2 чрез диспансеризация от ОПЛ.
Индикатори
А. Брой на диспансеризирани пациенти със захарен диабет тип 2 спрямо
общ брой пациенти с установен и регистриран от ОПЛ захарен диабет
тип 2 – ≥ 95 %.
Бележка. При отчитането на този индикатор се изключват лицата, декларирали отказа си от
диспансеризация, чрез подпис в амбулаторния лист.
Критерий 3.3.10.
Обхващане на лицата над 18-годишна възраст с установена исхемична
болест на сърцето (МКБ I20…) и/или стар инфаркт на миокарда (I 25.2) чрез
диспансеризация от ОПЛ.
Индикатори
А. Брой на диспансеризирани пациенти с исхемична болест на сърцето
и/или стар инфаркт на миокарда спрямо общ брой пациенти с установена
и регистрирана от ОПЛ исхемична болест на сърцето и стар инфаркт
на миокарда ≥ 95 %.
Бележка. При отчитането на този индикатор се изключват лицата, декларирали отказа си от дис
пансеризация, чрез подпис в амбулаторния лист.
Критерий 3.3.11.
Обхващане на лицата над 18-годишна възраст с установена сърдечна
недостатъчност чрез диспансеризация от ОПЛ.
Индикатори
А. Брой на диспансеризирани пациенти със сърдечна недостатъчност
спрямо общ брой пациенти с установена и регистрирана от ОПЛ
сърдечна недостатъчност ≥ 95 %.
Бележка. При отчитането на този индикатор се изключват лицата, декларирали отказа си от дис
пансеризация, чрез подпис в амбулаторния лист.
Критерий 3.3.12.

Обхващане на лицата над 18-годишна възраст с установена мозъчно-съдова
болест чрез диспансеризация от ОПЛ.
Индикатори
А. Брой на диспансеризирани пациенти с мозъчно-съдова болест спрямо
общ брой пациенти с установена и регистрирана от ОПЛ мозъчносъдова болест ≥ 95 %.
Бележка. При отчитането на този индикатор се изключват лицата, декларирали отказа си от
диспансеризация, чрез подпис в амбулаторния лист.
Критерий 3.3.13.
Обхващане на лицата над 18-годишна възраст с установен хипотиреоидизъм
(Е 03…) чрез диспансеризация от ОПЛ.
Индикатори
А. Брой на диспансеризирани пациенти с хипотиреоидиз ъм спрямо общ
брой пациенти с установен и регистриран от ОПЛ хипотиреоидизъм
≥ 95 %.
Бележка. При отчитането на този индикатор се изключват лицата, декларирали отказа си от
диспансеризация, чрез подпис в амбулаторния лист.
Критерий 3.3.14.
Среден брой извършени прегледи по диспансерно наблюдение на диспансеризиран
при ОПЛ пациент с една или повече диагнози.
Индикатори
А. Прегледи по диспансерно наблюдение ≥ 2 годишно. 
Б. Брой диспансерно наблюдавани пациенти, които не са посетили ОПЛ в
рамките на една календарна година.
В. Общ брой регистрирани прегледи на диспансерно набл юдавани пациенти
извън предвидените в нормативната уредба диспансерни прегледи.
Бележка. При оценката на критерия задължително се взема предвид силната зависимост на неговото
изпълнение от индивидуалното поведение на пациентите.
Критерий 3.3.15.
Назначаване на изискуемите изследвания и/или консултации на диспан
серизирани при ОПЛ пациенти.
Индикатори
А. ≥ 75 % от подлежащите.
Бележка. Критерият и съответният индикатор са валидни само за диспансеризирани пациенти с
регистрирани ≥ от 3 диспансерни прегледа за календарната година.
Критерий 3.3.16.
Изпълнение на дейности за постигане на таргетни стойности на А1С за
диспансеризирани от ОПЛ пациенти със захарен диабет 2 тип спрямо
международно приетите базирани на доказателствата норми за общата
популация.
Индикатори
А. Дадени насоки за промяна в начина на живот.
Б. ОПЛ е назначил самостоятелно лечение в рамките на ограниченията,
наложени чрез правилата на НРД.
В. Назначена е консултация с ендокринолог при стойност А1С > 8 %,
след като ОПЛ е изчерпал възможностите за медикаментозно лечение
съобразно индикатор „Б“.
Критерий 3.3.17.
Дял (%) на пациенти над 18-годишна възраст с постигнати таргетни
стойности на артериалното налягане < 140/90 mm Hg спрямо всички дис
пансеризирани от ОПЛ с артериална хипертония.
9
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НАРЕДБА № 3
от 31 декември 2020 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Гръдна хирургия“
Член единствен. С тази наредба се утвърждава медицински стандарт по медицинската
специалност „Гръдна хиру рги я“ съгласно
приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лечебните заведения привеждат дейността си в съответствие с тази наредба в срок
до 6 месеца от влизането є в сила.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения и отменя Наредба № 5 от 2016 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Гръдна хирургия“
(ДВ, бр. 90 от 2016 г.).
Министър:
Костадин Ангелов
Приложение
към член единствен
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„ГРЪДНА ХИРУРГИЯ“
I. Основна характеристика на медицинската специалност
1. Дефиниция, основни цели и задачи на
клиничната специалност
1.1. Гръдната хирургия обхваща познанието,
техническите умения и преценката, необходими за адекватната диагностика и лечение
на всички хирургични заболявания на гръдeн
кош и шия, гръдна стена (вкл. млечна жлеза),
плевра, бели дробове, трахея и бронхи, медиастинум, диафрагма и хранопровод. Лечение
по тази специалност се провежда в хирургично
отделение (клиника) на лечебно заведение за
болнична помощ с обособена операционна
зона (зали, блок).
1.2. Гръдната хирургия изисква задълбочени познания по анатомия, физиология,
образна диагностика, органна функционална
диагностика, инвазивни изследвания, предоперативна оценка, оценка на риска, интензивни
грижи, следоперативни и рехабилитационни
грижи, хирургия, травматология, онкология
и трансплантология.
2. Определяне на видовете дейности в обхвата на медицинската специалност:
2.1. Гръдната хирургия се основава на адекватна диагностика и лечение на хирургичните
болести на гръден кош (вкл. млечна жлеза),
гръдна кухина и шия, като включва всички
открити, ендоскопск и и видеоасистирани
оперативни намеси и манипулации при деца
и възрастни и обхваща следните области на
дейност:
2.1.1. операции с резекция, реконструкция,
екстирпация (кистектомия), сутура и биопсия
на бял дроб;
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2.1.2. операции на гръдната стена и плеврата – резекция и реконструкция на гръдната
стена (вкл. млечна жлеза) за неоплазма; декортикация, плевректомия, дебридман и дренаж
при емпием; торакопластика; реконструкция
на пектус екскаватум, пектус каринатум и
други деформации на гръдната стена, както
и лечението на травматичния гръден капак;
2.1.3. резекция, реконструкция и сутура
на трахея и бронхи при неоплазми, стенози
и травма;
2.1.4. резекция, реконструкция и възстановяване на х раноп ровода, вк лючи телно
лапароскопски или торакоскопски техники
и ендоскопски процедури;
2.1.5. резекция, реконструкция и сутура на
диафрагмата;
2.1.6. операции на медиастинума – биопсия
и екстирпация на неоплазми (вкл. щитовидна
жлеза), дренаж при инфекции, медиастинална
лимфаденектомия, медиастинотомия, медиастиноскопия и операции върху гръдния проток;
2.1.7. резекция, реконструкция и дренаж
на перикарда;
2.1.8. ендоскопски процедури с флексибилна
и ригидна оптика върху трахео-бронхиалното
дърво и хранопровода (препоръчително);
2.1.9. биопсия на шийни, медиастинални и
аксиларни лимфни възли;
2.1.10. операции върху интраторакалните
симпатикусови нерви;
2.1.11. корекции при синдром на горната
торакална апертура;
2.1.12. осигуряване на проходими дихателни
пътища – трахеостома, трахеална интубация
и ендоскопски процедури;
2.1.13. торакоцентеза, тръбен дренаж на
плевралната кухина, шънтиране при плеврални
изливи и лечение на пневмоторакса;
2.1.14. оперативен достъп до гръбначния
стълб;
2.1.15. всички операции, необходимостта от
които е възникнала в хода на извършването
на споменатите оперативни намеси;
2.1.16. операции за функционална корекция
при емфизем или усложненията на емфизема;
2.1.17. едно- или двустранна белодробна
трансплантация, включително всички необходими за това диагностични и терапевтични
процедури (препоръчително);
2.1.18. операции при травматични увреди на
гръдната стена, на интраторакалните органи
и техните усложнения;
2.1.19. операции върху съдови структури в
хода на гръднохирургични интервенции;
2.1.20. интензивни грижи и поставянето на
венозен, артериален и Swan – Ganz катетри;
механична вентилация; парентерално и ентерално хранене (препоръчително);
2.1.21. лечение на усложнения от операции
при необходимост чрез други специфични
торакални оперативни намеси.
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3. Интердисциплинарни консултации:
3.1. Преди извършването на оперативни
намеси и манипулации са задължителни консултациите с лекар с призната специалност
по: анестезиология и интензивно лечение;
кардиология – при пациенти над 18-годишна
възраст; педиатрия – при пациенти под 18-годишна възраст.
3.2. При необходимост в зависимост от
придружаващото заболяване се извършват
консултации и с лекар със съответната приз
ната специалност.
II. Изисквания към лицата, осъществяващи
професионална дейност по специалността:
1. Изисквания към дейността на специ
алиста по гръдна хирургия
1.1. Специа лист ът по г ръдна х иру рги я
извършва самостоятелно х иру ргични намеси в обем, съответстващ на придобитата
компетентност. Компетентността в гръдната
х иру рги я означава устойчиво, адек ватно,
своевременно и умело решаване на гръднохирургични проблеми, съответстващо на
съвременните научно-технически постижения. Това изисква натрупването на опит от
активното лечение на болестите на шия,
гръден кош и интраторакални органи, както
и редовно участие в специализирани срещи,
симпозиуми и конгреси.
1.2. Специалистът по гръдна хирургия подпомага решаването на проблеми в областта
на гръдната патология, произлезли в хода на
лечението на тези болести, от специалисти по
други медицински специалности, като участва
и в онкологичен комитет при злокачествени
торакални заболявания.
2. Изисквания към дейността на специализанта по гръдна хирургия
2.1. Специализантът по гръдна хирургия е
в процес на обучение или завършил цикъла
на обучение, но без призната специалност по
гръдна хирургия.
2.2. Специализантът по гръдна хирургия
работи под ръководството на лекар с приз
ната специалност по гръдна хирургия. Това
ръководство се отнася към изискванията на
ежедневната диагностично-лечебна работа,
към участието в оперативната дейност като
член на операционен екип или като хирургоператор, работещ под наблюдението на
хирург-специалист, към цялостния процес
на теоретична и практическа подготовка по
специалността „Гръдна хирургия“.
3. Изисквания към дейността на лекар без
специалност или с друга клинична специалност
3.1. В болнична структура по гръдна хирургия работят и лекари с призната специалност
по хирургия, образна диагностика и пневмология, които в екип с лекар – специалист по
гръдна хирургия, могат да извършват хирургични намеси.
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3.2. В болнична структура по гръдна хирургия може да работи и лекар без специалност,
който осъществява дейностите под ръководството на лекар с призната специалност по
гръдна хирургия по смисъла на т. 2.2.
4. Изисквания за осъществяване на специфични дейности: придобита квалификация и
опит в областта на гръдната хирургия
Дейностите в областта на медицинската
специалност „Гръдна хирургия“, които изискват допълнителна квалификация, са:
4.1. бронхоскопия;
4.2. медиастиноскопия;
4.3. видеоасистирана торакоскопска хирургия.
5. Изисквания към медицинските специалисти, осъществяващи здравни грижи, и
кинезитерапевтите
5.1. Медицинската сестра в отделение/
клиника по гръдна хирургия осъществява
дейностите, определени с наредбата по чл. 7
от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните
медицински специалисти, на зъботехниците
и на помощник-фармацевтите.
5.2. Операционната сестра е медицинска
сестра с квалификация и опит по операционна
и превързочна техника.
5.3. Рехабилитатори и кинезитерапевти,
които осъществяват дейност в структура по
гръдна хирургия, изпълняват своите професи
онални задължения в съответствие с професи
оналните си компетенции съгласно медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна
медицина“, в съответствие с назначенията на
специалисти по гръдна хирургия и физикална
и рехабилитационна медицина, както и в съответствие с длъжностните характеристики.
6. Изисквания към други лица, осъществяващи професионална дейност, имаща отношение към специалността „Гръдна хирургия“
Санитарите изпълняват задачи, свързани
с хигиенно-санитарното обслужване, както и
технически задачи, възложени от медицинска
сестра или лекар.
III. Изисквания за осъществяване на дейността по специалността
1. Дей нос т по г р ъд на х и ру рг и я не се
осъществява в първичната извънболнична
медицинска помощ
2. Изисквания за осъществяване на дейността по гръдна хирургия в специализираната
извънболнична медицинска помощ
2.1. Изисквания към структурата за осъществяване на дейността.
2.1.1. Устройство и оборудване на помещени ята – спазват се общите изисквания
към кабинет по хирургия с манипулационна
(амбулаторна операционна).
2.1.2. Изисквания за медицинска апаратура
и оборудване:
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2.1.2.1. Кабинетът по гръдна хирургия е оборудван съгласно изискванията на медицински
стандарт по хирургия и може да се ползва по
график заедно със специалист по хирургия.
2.1.2.2. Манипулационната (амбулаторната
операционна) е оборудвана със:
2.1.2.2.1. операционна маса;
2.1.2.2.2. хирургически инструментариум за
превръзки, за малки и средни амбулаторни
операции;
2.1.2.2.3. електрокоагулатор;
2.1.2.2.4. допълнителен източник на светлина (подвижна операционна лампа);
2.1.2.2.5. медицинска кушетка;
2.1.2.2.6. апарат за артериално налягане със
стандартен маншет и широк маншет;
2.1.2.2.7. стетоскоп;
2.1.2.2.8. медицински термометър;
2.1.2.2.9. подвижна инструментална маса;
2.1.2.2.10. стойка за инфузия;
2.1.2.2.11. спешен шкаф;
2.1.2.2.12. лекарска чанта за лекарствени
продукти, инструменти и консумативи за
домашни посещения;
2.1.2.2.13. саморазгъващ се балон за обдишване;
2.1.2.2.14. бутилка с кислород с редуцир
вентил;
2.1.2.2.15. маска за кислород – по 1 бр. от
всички размери;
2.1.2.2.16. аспиратор;
2.1.2.2.17. назогастрална сонда;
2.1.2.2.18. стомашна сонда;
2.1.2.2.19. въздуховод (Godell);
2.1.2.2.20. усторазтворител;
2.1.2.2.21. ларингоскоп с комплект ендотрахеални тръби;
2.1.2.2.22. сух стерилизатор;
2.1.2.2.23. негативоскоп;
2.1.2.2.24. операционна лампа с резервно
захранване;
2.1.2.2.25. хирургични ножодържачи – 3 бр.;
2.1.2.2.26. ска лпели с разли чни ост ри
ета – 10 бр.;
2.1.2.2.27. пинцети анатомични – 2 бр.;
2.1.2.2.28. пинцети хирургични – 2 бр.;
2.1.2.2.29. ножици прави островърхи, средни – 2 бр.;
2.1.2.2.30. ножици прави островърхи, малки – 2 бр.;
2.1.2.2.31. кръвоспиращи щипки, средни и
малки – 4 бр.;
2.1.2.2.32. стелиета – 3 бр.;
2.1.2.2.33. екартьори тип „Воробьов“ – 4 бр.;
2.1.2.2.34. екартьори двузъби – 2 бр.;
2.1.2.2.35. корнцанги – 3 бр.;
2.1.2.2.36. иглодържатели – 2 бр.;
2.1.2.2.37. шивашка ножица за марли;
2.1.2.2.38. емайлирани тави за инструменти
и превързочен материал – 3 бр.;
2.1.2.2.39. бъбрековидни легенчета – 2 бр.;
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2.1.2.2.40. метални тави за стерилизация –
2 бр.;
2.1.2.2.41. стерилизационен барабан, голям;
2.1.2.2.42. стерилизационни барабани, средни (1 септичен и 1 асептичен) – 2 бр.;
2.1.2.2.43. стерилизационни барабани, малки (1 септичен и 1 асептичен) – 2 бр.;
2.1.2.2.44. аспирационна система.
2.1.2.3. Специалистите по гръдна хирургия
в групова практика за извънболнична медицинска помощ, медицински център, медикодентален център и диагностично-консултативен център могат да използват като общо
оборудване: електрокардиограф и ехографски
апарат; апарат за ръчно обдишване – АМБУ;
ендотрахеална тръба; ларингоскоп; кислородна бутилка; плочки за изследване на кръвни
групи и тестсеруми за изследване на кръвни
групи от системата АВО и спешен шкаф.
2.1.3. Изисквания за персонал:
2.1.3.1. В специализиран кабинет по гръдна хирургия на лечебни заведения за извънболнична помощ дейността се ръководи и
извършва от лекар с призната специалност
„Гръдна хирургия“. Под негов контрол в кабинета могат да работят като участници в екип
и други специалисти: хирурзи, специализанти
по гръдна хирургия и хирургия и лекари без
специалност.
2.1.3.2. Медицинска сестра осъществява
нормативно определените дейности под ръководството на специалиста по гръдна хирургия.
2.1.3.3. Към специализирания кабинет по
гръдна хирургия може да работи и санитар.
2.2. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността.
2.2.1. Изисквания за вида и обема медицински дейности – в кабинета по гръдна
хирургия на амбулатория за специализирана
медицинска помощ могат да се извършват:
2.2.1.1. амбулаторни операции с малък и
среден обем и сложност;
2.2.1.2. амбулаторно лечение на: L02.2 – Абсцес на гръдната стена; L04.1 – Остър лимфаденит на торса; S20 – Повърхностна травма
на гръдния кош; S21 – Открита травма на
гръдния кош; S22 – Счупване на ребро/ребра,
стернум, и гръдна част на гръбначния стълб;
S23 – Изкълчване, навяхване и разтягане на
ставите и ставните връзки на гръдния кош;
Т 79.7 – Тра вмат и чен под кожен емфизем;
Т81.8 – Подкожен емфизем като резултат от
процедура;
2.2.1.3. диагностициране съгласно приетите
протоколи от научното дружество на следната патология: S22 – Счупване на ребро/
ребра, стернум, и гръдна част на гръбначния стълб; S23 – Изкълчване, навяхване и
разтягане на ставите и ставните връзки на
гръдния кош; S25 – Травми на кръвоносните
съдове на гръдния кош; Т17 – Чуждо тяло в
дихателните пътища; S27.0 – Травматичен
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пневмоторакс; S27.1 – Травматичен хемоторакс; S27.2 – Травматичен хемопневмоторакс;
S27.7 – Множествени травми на вътрегръдните органи; Т79.7 – Травматичен подкожен
емфизем; Т81.8 – Подкожен емфизем като
резултат от процедура; J85 – Абсцеси на белия
дроб и медиастинума; J86 – Пиоторакс; J90
и 91 – Плеврални изливи; J92 – Плеврални
сраствания; J93 – Пневмоторакс; J94.2 – Хемоторакс; J94.8 – Хидроторакс; J95 – Респираторни нарушения след медицински процедури; J98.1 – Белодробен колапс (ателектаза);
J98.5 – Болести на медиастинума; J98.6 – Болести на диафрагмата; С15 – Злокачествени
новообразувания на хранопровода; С33 – Злокачествени новообразувания на трахеята;
С34 – Злокачествени новообразу вани я на
бронхите и белия дроб; С37 – Злокачествени
новообразувания на тимуса; С38 – Злокачествени новообразувания на сърцето, медиастинума и плеврата; С39 – Злокачествени
новообразувания с други и неточно определени
локализации на дихателните органи и гръдния
кош; D15 – Доброкачествени новообразувания
на други и неуточнени органи в гръдния кош;
2.2.1.4. в лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ с
разкрити легла за лечение и наблюдение до
48 часа, включващи операционна зала и инструментариум за еднодневни операции, може да
се извършва еднодневна хирургия, при условие
че е осигурено наблюдение на пациентите след
анестезията и хирургическата намеса.
2.2.2. Изисквания към организацията на
дейността и вътрешните и външните вза
имодействия.
2.2.2.1. В индивидуална или групова практика за специализирана медицинска помощ по
гръдна хирургия се осъществява само първичен
преглед на хирургично болен, който може да
бъде по спешност или планов.
2.2.2.2. При планови и хронични състояния
се извършва диагностично уточняване на
заболяването, което включва анамнеза, клиничен преглед, пълно биохимично изследване,
диференцирани лабораторни изследвания,
инструментални изследвания. След това на
пациента се назначава лечение или се насочва
към лечебно заведение за болнична помощ.
2.2.2.3. При диагностичното уточняване на
пациентите специалистът по гръдна хирургия
си взаимодейства със специалисти по образна
диагностика, кардиология, клинична лаборатория, функционална диагностика и други
при необходимост от високоспециализирани
изследвания (интервенционална пневмология,
гастроентерология и кардиология).
2.2.3. Принципи за поведение при спешни
животозастрашаващи състояния.
2.2.3.1. Решение за предприемане на животоспасяваща намеса съобразно животозастрашаващото състояние и първичната физикална
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находка (асистолия, затруднено до липсващо
дишане, остър кръвоизлив и др.).
2.2.3.2. При спешни състояния гръдният
хирург извършва необходимия лабораторен
минимум и инструментални изследвания,
имащи за задача да подкрепят диагнозата или
да очертаят диференциално-диагностичните
търсения, след което на пациента се оказва
квалифицирана медицинска помощ или се
насочва към отделение/клиника по гръдна
хирургия на лечебно заведение за болнична
помощ.
2.2.3.3. Транспортиране на болния в отделение/клиника по гръдна хирургия с диагностични и терапевтични възможности за решаване
на конкретния медицински проблем, при
необходимост – със специализиран транспорт.
3. Изисквания при оказване на медицинска
помощ по специалността „Гръдна хирургия“ в
структури на лечебни заведения за болнична
помощ. Нива на компетентност
А. В рамките на специалността „гръдна
хирургия“ не се извършват дейности от първо
ниво на компетентност.
Б. В т о р о н и в о н а к о м п е т е н т н о с т .
3.1. Изисквания към структурата за осъществяване на дейността – дейности по специалността „Гръдна хирургия“ от второ ниво на
компетентност се извършват в самостоятелна
структура – клиника/отделение по гръдна
хирургия на болница за активно лечение или
в рамките на отделение/клиника по хирургия
от второ или трето ниво на компетентност,
при спазване изискванията на този раздел по
отношение на оборудване, брой и квалификация на лекарите, процеса на осъществяване
на дейността и резултатите от нея.
3.1.1. Устройство и оборудване на помещенията – помещенията в структурата трябва да
отговарят по размери, разположение, устройс
тво, оборудване и обзавеждане на действащите
нормативни актове, включително:
3.1.1.1. всяка болнична стая трябва да разполага със самостоятелен санитарен възел;
3.1.1.2. болничните стаи задъл ж ително
трябва да бъдат осигурени с панел с изходи
за кислород, сгъстен въздух и за аспирация
в стаите на отделението/клиниката за интензивно лечение;
3.1.1.3. храненето на болните се организира индивидуално по болничните стаи, а не в
обща столова;
3.1.1.4. операционната зона (зали, блок)
трябва да е обособена територия на лечебните
заведения за хирургически интервенции и
трябва да има:
3.1.1.4.1. амбулаторна операционна зала към
хирургично отделение/клиника;
3.1.1.4.2. обособена в операционния блок
зала за еднодневна хирургия и стая за пред- и
следоперативен престой;
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3.1.1.4.3. осигурени възможности за безпроблемно транспортиране от подготвителна
стая/зала към операционна зала, от последната – към стая/зала за възстановяване от
анестезия, към клинично звено за интензивно
лечение или към болнична стая в хирургичен
стационар;
3.1.1.4.4. място за извършване на хирургическа намеса, разполагащо с оборудване,
хиру ргически инструментариум, консумативи, пространствени, комуникационни и
санитарно-хигиенни условия за безпроблемно
извършване на операция с необходимия обем
и сложност;
3.1.1.4. 5. н а й-м а л ко д в е опе р а ц ион н и
зали – за асептични и за септични операции;
3.1.1.4.6. при наличие на повече от едно
отделение/клиника с хирургичен предмет на
работа се препоръчва формирането на операционен блок;
3.1.1.4.7. операционният блок отговаря на
всички стандартни изисквания, регламентирани в медицинския стандарт по хирургия.
3.1.2. Изисквания за медицинска апаратура
и оборудване на отделение/клиника по гръдна
хирургия от второ ниво на компетентност:
3.1.2.1. ЕКГ апарат, дефибрилатор, монитори, перфузори, негативоскопи;
3.1.2.2. хирургичен инструментариум за
осъществяване на септични и асептични
превръзки, колички за септични и асептични
превръзки;
3.1.2.3. необходими медицински изделия,
специфични за дейността по гръдна хирургия;
3.1.2.4. системи за аспирация, за сгъстен
въздух, за кислород;
3.1.2.5. сателитни осветителни тела;
3.1.2.6. операционната зона (зали, блок) към
отделението/клиниката по гръдна хирургия с
второ ниво на компетентност разполага със
стандартната апаратура и оборудване, като
допълнително се изисква наличието на:
3.1.2.6.1. операционна маса, отговаряща
на специфичните изисквания, необходими за
типа на извършваните хирургични намеси;
3.1.2.6.2. апаратура и инструментариум за
видеоторакоскопия и медиастиноскопи;
3.1.2.6.3. медицински изделия, специфични
за дейността гръдна хирургия.
3.1.3. Допълнителни условия за осигуряване на високо качество на медицинските
дейност и – лечебното заведение, в което
функционира отделение/клиника по гръдна
хирургия от второ ниво на компетентност,
трябва да разполага със:
3.1.3.1. отделение за интензивно лечение
с второ ниво на компетентност съгласно
медицински стандарт „Анестезиология и интензивно лечение“ в структурата на лечебното
заведение на адреса, на който се осъществява
дейността по гръдна хирургия;
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3.1.3.2. на адреса на лечебното заведение,
на който се осъществява дейността по гръдна
хирургия, трябва да има:
3.1.3.2.1. клинична лаборатория от второ
ниво на компетентност;
3.1.3.2.2. лаборатория по патофизиология
на дишането;
3.1.3.2.3. възможност за извършване на
бронхоскопия;
3.1.3.2.4. образна диагностика с възможности за стандартни рентгенови изследвания,
контрастни изследвания, ехография и изследвания на съдовете;
3.1.3.2.5. структура за цитологични, патохистологични и експресни хистологични
изследвания;
3.1.3.3. на територията на населеното място
трябва да има:
3.1.3.3.1. микробиологична лаборатория;
3.1.3.3.2. възможност за извършване на
езофагоскопия;
3.1.3.3.3. компютърна томография (КТ) и
магнитно-резонансна томография (МРТ), като
се осигури 24-часов достъп, включително в
условията на спешност.
3.1.4. Изисквания за персонал:
3.1.4.1. в структурата работят най-малко
четирима лекари, от които най-малко двама
трябва да са с придобита специалност по
гръдна хирургия; когато дейността се осъществява в клиника/отделение по хирургия,
общият брой лекари се осигурява в рамките
на изискванията към структурата по хирургия
за съответното ниво на компетентност;
3.1.4.2. началникът на отделението/клиниката по гръдна хирургия и старшата медицинска сестра отговарят на изискванията на
Закона за лечебните заведения;
3.1.4.3. за осигуряване на качествени здравни грижи за пациентите се препоръчва съотношение 1:2 между лекари и медицински
сест ри, като при определ яне на броя на
медицинските сестри може да се прилага
Методиката за изчисляване на необходим
персонал (медицински сестри), препоръчана
от Международния съвет на медицинските
сестри (International Council of Nurses – ICN);
3.1.4.4. допълнителни условия за осигуряване на високо качество в областта на гръдната
хирургия – изискванията към персонала в
операционната зона (зали, блок) се определят с правилника за устройството, дейността
и вътрешния ред на лечебното заведение в
зависимост от обема на осъществяваната
оперативна дейност, като задължително се
спазват следните организационни изисквания:
3.1.4.4.1. хирургичният екип осъществява
една операци я от оперативни я разрез до
финалното зашиване на оперативната рана,
налагането на превръзка и стерилно отвеждане на дренажи; при операции с голям обем
е възможно по искане на оператора да се
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формира втори хирургичен екип за едновременна работа в две оперативни полета, както
и ползването на втора операционна сестра;
3.1.4.4.2. функциите на оператор могат да
бъдат поети за цялата операция или етапи
от нея от друг член на хирургичния екип, но
само с разрешение на оператора, в негово присъствие и под негово асистиране, при оценка
на сложността на операцията, конкретната
оперативна сит уаци я и професиона лните
възможности на втория оператор.
3.2. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността.
3.2.1. Изисквания за вида и обема медицински дейности:
3.2.1.1. на второ ниво на компетентност по
гръдна хирургия се диагностицира и лекува
следната патология: S22 – Счупване на ребро/
ребра, стернум, и гръдна част на гръбначния
стълб; S23 – Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на гръдния
кош; S25 – Травми на кръвоносните съдове на
гръдния кош; S34 – Злокачествени новообразувания на бронхите и белия дроб; Т17 – Чуждо
тяло в дихателните пътища; S27.0 – Травматичен пневмоторакс; S27.1 – Травматичен
хемоторакс; S27.2 – Травматичен хемопневмоторакс; S27.7 – Множествени травми на
вътрегръдните органи; Т79.7 – Травматичен
подкожен емфизем; Т81.8 – Подкожен емфизем
като резултат от процедура; J85 – Абсцеси на
белия дроб и медиастинума; J86 – Пиоторакс;
J90 и 91 – Плеврални изливи; J92 – Плеврални
сраствания; J93 – Пневмоторакс; J94.2 – Хемоторакс; J94.8 – Хидроторакс; J95 – Респираторни нарушения след медицински процедури; J98.1 – Белодробен колапс (ателектаза);
J98.6 – Болести на диафрагмата; D15 – Доброкачествени новообразувания на други и
неуточнени органи в гръдния кош;
3.2.1.2. на второ ниво на компетентност
се извършват всички видове оперативни интервенции в областта на гръдната хирургия,
определени като планова и спешна „голяма“,
„средна“ и „малка“ торакална хирургия, съгласно определените по сложност групи – II, III и
IV, както и еднодневна торакална хирургия:
3.2.1.2.1. Операции с „голям“ обем и слож
ност (II група):
3.2.1.2.1.1. Пулмонектомия или частични
резекции на белия дроб;
3.2.1.2.1.2. Атипични резекции на белия
дроб за тумори, кисти и були;
3.2.1.2.1.3. Енуклеация при доброкачествени
белодробни тумори или кисти;
3.2.1.2.1.4. Бронхотомия за чуждо тяло;
3.2.1.2.1.5. Отстраняване на вродена или
придобита трахеоезофагеална фистула;
3.2.1.2.1.6. Видеоасистирана торакална хирургия за спонтанен пневмоторакс с булектомия и/или булорафия, атипични клиновидни
резекции, фенестрация на перикарда и др.;
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3.2.1.2.1.7. Операции за вродени деформации
на гръдния кош;
3.2.1.2.1.8. Частична резекция на гръдната
стена без оформяне на огромни дефекти,
налагащи реконструкция;
3.2.1.2.1.9. Торакопластика;
3.2.1.2.1.10. Торакофренотомия;
3.2.1.2.1.11. Оментопластика и миопластика при емпием, вкл. постпулмонектомичен
емпием;
3.2.1.2.1.12. Трансторакални и абдоминални
операции при болести на диафрагмата;
3.2.1.2.1.13. Резекция на шиен, интраторакален или епифренален дивертикул;
3.2.1.2.1.14. Операция на Торек;
3.2.1.2.1.15. Операции на терминалния езофаг с абдоминален достъп, чревни анастомози
или ентеростомии;
3.2.1.2.1.16. Операции при ретростернални
струми;
3.2.1.2.1.17. Коагулирал (супурирал) хемоторакс (плевректомия и декортикация);
3.2.1.2.1.18. Оперативна обработка на критични съдови структури с директен шев;
3.2.1.2.1.19. Екстирпация на медиастинални
тумори и кисти;
3.2.1.2.1.20. Оперативни интервенции при
доброкачествени болести на щитовидна жлеза;
3.2.1.2.1.21. Операции при злокачествени
болести на млечна жлеза.
3.2.1.2.2. Операции със „среден“ обем и слож
ност (III група):
3.2.1.2.2.1. Торакотомия за сърдечен масаж;
3.2.1.2.2.2. Торакотомия за отворена белод
робна биопсия;
3.2.1.2.2.3. Торакотомия за спонтанен пневмоторакс с абразия на плеврата или плевректомия;
3.2.1.2.2.4. VATS диагностични биопсии на
бял дроб, плевра, медиастинални лимфни възли
и формации; талкова плевродеза, санация и
дебридман на емпиемна кухина и др.;
3.2.1.2.2.5. Предна медиастинотомия;
3.2.1.2.2.6. Прескаленна биопсия по Daniels;
3.2.1.2.2.7. Медиастиноскопия;
3.2.1.2.2.8. Поставяне на интраплеврален
тръбен дрен със или без троакар при пневмоторакс и плеврални изливи;
3.2.1.2.2.9. Дрениране на медиастинума;
3.2.1.2.2.10. Резек ци я на шийно ребро,
резекция на едно ребро или на повече ребра
самостоятелно;
3.2.1.2.2.11. Цервикална езофагостома;
3.2.1.2.2.12. Гастростомия;
3.2.1.2.2.13. Трахеостомия;
3.2.1.2.2.14. Операции за бенигнени състояния на шията (липоми, срединни и латерални
кисти и фистули).
3.2.1.2.3. Операции с „малък“ обем и слож
ност (IV група):
3.2.1.2.3.1. Кожно-мускулна биопсия на ниво
шия и гръден кош;
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3.2.1.2.3.2. Първична обработка на рана на
шия и гръден кош;
3.2.1.2.3.3. Инцизия на абсцес, фурункул или
флегмон на шията и гръдната стена;
3.2.1.2.3.4. Корекция и пластика на вициозни цикатрикси на шията и гръдната стена;
3.2.1.2.3.5. Промивка на плевралната кухина при поставен интраплеврален катетър
с инстилиране на медикаменти или ензими;
3.2.1.2.3.6. Операции при злокачествени
болести на млечна жлеза.
3.2.1.2.4. Оперативни интервенции, подходя
щи за „еднодневна“ хирургия:
3.2.1.2.4.1. Прескаленна биопсия по Daniels;
3.2.1.2.4.2. Предна медиастинотомия;
3.2.1.2.4.3. Биопсии и екстирпации на формации на гръдната стена;
3.2.1.2.4.4. Симпатектомия посредством
видеоасистирана торакална хирургия;
3.2.1.2.4.5. Операции при доброкачествени
операции на млечна жлеза.
3.2.1.2.5. Спешни оперативни интервенции:
3.2.1.2.5.1. Операции с „много голям“ обем
и сложност, високоспециализирана хирургия
(I група):
3.2.1.2.5.1.1. Пулмонектомия;
3.2.1.2.5.1.2. Частични белодробни резекции;
3.2.1.2.5.1.3. Операции при плеврален емпием;
3.2.1.2.5.1.4. Операции при усложнени диафрагмални хернии;
3.2.1.2.5.1.5. Екстирпация/сутура на хранопровода.
3.2.1.2.5.2. Операции с „голям“ обем и
сложност (II група):
3.2.1.2.5.2.1. Фиксиране на гръден капак;
3.2.1.2.5.2.2. Сутура на белия дроб при персистираща хеморагия и голяма паренхимна
пропускливост;
3.2.1.2.5.2.3. Сутура на миокарда и други
критични съдови структури;
3.2.1.2.5.2.4. Операц и я п ри коаг ули ра л
хемоторакс;
3.2.1.2.5.2.5. Операции при травматична
диафрагмална руптура;
3.2.1.2.5.2.6. Шийна езофагостома и гастростомия;
3.2.1.2.5.2.7. Езофаготомия и екстракция
на чужди тела;
3.2.1.2.5.2.8. Торакотомия или стернотомия
като оперативен достъп;
3.2.1.2.5.2.9. Фенестрация на перикарда,
дефинитивна хемостаза и аеростаза посредством видеоасистирана торакална хирургия.
3.2.1.2.5.3. Операции със „среден“ обем и
сложност (III група):
3.2.1.2.5.3.1. Трахеостома;
3.2.1.2.5.3.2. Сутура на трахея;
3.2.1.2.5.3.3. Сутура на хранопровод;
3.2.1.2.5.3.4. Лигиране на торакален проток;
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3.2.1.2.5.3.5. Поставяне на един или повече
интраторакални аспирационни дренажи със
или без троакар;
3.2.1.2.5.3.6. Дренаж на медиастинума;
3.2.1.2.5.3.7. Фенестрация на перикарда със
субксифоидален достъп;
3.2.1.2.5.3.8. Обработка на гръден дефект;
3.2.1.2.5.3.9. Диагностика при гръдна травма посредством видеоасистирана торакална
хирургия.
3.2.1.2.5.4. Операции с „малък“ обем и
сложност (IV група):
3.2.1.2.5.4.1. Първична хирургична обработка на рана на шията и/или гръдната стена;
3.2.1.2.5.4.2. Херметизираща превръзка при
открит пневмоторакс;
3.2.1.2.5.4.3. Крикотомия;
3.2.1.2.5.4.4. Плеврална пункция – диагностична и терапевтична;
3.2.1.2.5.4.5. Перикардна пункция.
3.2.2. Изисквания към организацията на
дейността и вътрешните и външните вза
имодействия – подчиняват се на нормативните
изисквания и се доразвиват във вътрешни
правилници, правила, инструкции за лечебното заведение:
3.2.2.1. Приемът на болни се организира
съгласно нормативните изисквания на наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните
заведения и правилника за устройството,
дейността и вътрешния ред на лечебното
заведение.
3.2.2.2. Основните дейности в предоперативния период са:
3.2.2.2.1. клиничен диагностичен преглед;
3.2.2.2.2. клиничен преглед за оценка на
оперативния риск;
3.2.2.2.3. стандартна подготовка за операцията;
3.2.2.2.4. друга специфична подготовка,
свързана с предходно заболяване на орган
или система (дихателна, урогенитална, нервна
и др.) или с ендокринно заболяване (захарен
диабет, тиреотоксикоза и др.).
3.2.2.3. Организационни дейности, свързани
с операцията:
3.2.2.3.1. съставяне на оперативна програма,
която може да бъде дневна или седмична;
3.2.2.3.2. избор на метод за обезболяване;
3.2.2.3.3. избор на оперативен метод.
3.2.2.4. Орга н иза ц ион н и дей нос т и п ри
спешни състояния:
3.2.2.4.1. взимане на решение за предприемане на животоспасяваща намеса;
3.2.2.4.2. покана към консултант;
3.2.2.4.3. транспортиране на болния в хирургично отделение/клиника по гръдна хирургия
с по-добри диагностични и терапевтични
възможности за решаване на конкретния
медицински проблем.
3.2.2.5. Основни дейности в следоперативния период:
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3.2.2.5.1. осигуряване на постоянно наблюдение, като в ранния етап се включва активно
и анестезиологът;
3.2.2.5.2. задължително изолиране на болни
със септични състояния и усложнения;
3.2.2.5.3. определяне на условията за наблюдение и контрол след изписването;
3.2.2.5.4. определяне на необходимостта
от диспансеризация, рехабилитация и други
медицински дейности.
3.2.2.6. Оси г у ря ва не на вът реш н и т е и
външните взаимодействия:
3.2.2.6.1. осигурява се телефонна връзка
между отделните звена;
3.2.2.6.2. осигурява се сигнализираща система и постоянно наблюдение от медицинска
сестра, както и бърз контакт с лекар при
възникнали спешни състояния.
3.2.2.7. Еднодневна хирургия може да се
изпълнява в обособени хирургични отделения
с операционна зала и инструментариум за
еднодневни операции, стаи с легла за няколкочасов престой и наблюдение на пациентите
след анестезия и хирургическа намеса. Звеното
може да ползва хирургичен и анестезиологичен
персонал от основните хирургични отделения/
клиники в лечебното заведение, както и от
общите обслужващи звена.
3.3. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността.
3.3.1. Количествени показатели за осъществяване на дейността по гръдна хирургия от
второ ниво на компетентност – минимални
(задължителни) изисквания за годишен обем
на медицинските дейности:
3.3.1.1. най-малко 300 операции годишно,
като 50 % от тях трябва да са с „голям“ и
„среден“ обем и сложност;
3.3.1.2. използваемост та на леглата не
трябва да е по-ниска от 200 дни на година;
3.3.1.3. преминалите болни на едно болнично легло не трябва да са по-малко от 40
за една година;
3.3.1.4. средни я т болни чен п рест ой не
трябва да е по-висок от 6 дни;
3.3.1.5. предоперативният престой не трябва
да превишава 2 дни;
3.3.1.6. оперативната активност не трябва
да е по-ниска от 60 %.
3.3.2. Критерии и показатели за качество
на осъществяваната медицинска дейност:
3.3.2.1. следоперативните усложнения не
трябва да са повече от 1,5 %;
3.3.2.2. леталитетът на отделението/клиниката не трябва да е по-висок от 1,1 %.
В. Тр е т о н и во на ком пе т ен т но с т.
3.1. Изисквания към структурата за осъществяване на дейността – дейности по специалността „Гръдна хирургия“ от трето ниво на
компетентност се извършват в самостоятелна
структура – отделение/клиника на болница
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за активно лечение или в рамките на отделение/клиника по хирургия от трето ниво на
компетентност, при спазване на изискванията
на този раздел по отношение на оборудване,
брой и квалификация на лекарите, процеса
на осъществяване на дейността и резултатите
от нея.
3.1.1 Устройство и оборудване на помещенията – прилагат се изискванията за второ
ниво на компетентност по раздел Б, т. 3.1.1.
3.1.2. Изисквания за медицинска апаратура
и оборудване на хирургичното отделение/
клиника по гръдна хирургия от трето ниво
на компетентност – прилагат се изискванията
за второ ниво на компетентност по раздел
Б, т. 3.1.2, както и следните допълнителни
изисквания по отношение на операционната
зона (зала, зали, блок):
3.1.2.1. операционни маси – 3 броя, отговарящи на специфичните изисквания, необходими за типа на извършваните хирургични
намеси;
3.1.2.2. операционни лампи – 3 броя – основни, осигуряващи концентрирано осветление на операционното поле.
3.1.3. Допълнителни условия за осигуряване на високо качество на медицинските
дейност и – лечебното заведение, в което
функционира отделение/клиника по гръдна
хирургия от трето ниво на компетентност,
трябва да разполага със:
3.1.3.1. отделение за интензивно лечение
с минимум второ ниво на компетентност
съгласно медицински стандарт „Анестезиология и интензивно лечение“ в структурата на
лечебното заведение на адреса, на който се
осъществява дейността по гръдна хирургия;
3.1.3.2. на адреса на лечебното заведение,
на който се осъществява дейността по гръдна
хирургия, трябва да има:
3.1.3.2.1. клинична лаборатория от второ
или трето ниво на компетентност;
3.1.3.2.2. лаборатория по патофизиология
на дишането;
3.1.3.2.3. възможност за извършване на
бронхоскопия и езофагоскопия (препоръчително);
3.1.3.2.4. структура по образна диагностика
с възможности за стандартни рентгенови изследвания, контрастни изследвания, ехография
и изследвания на съдовете;
3.1.3.2.5. компютърна томография (КТ) и
магнитно-резонансна томография (МРТ);
3.1.3.2.6. патоморфологична лаборатория;
3.1.3.3. на територията на населеното място
трябва да има:
3.1.3.3.1. микробиологична лаборатория;
3.1.3.3.2. структура по обща и клинична
патология – за цитологични, патохистологични и експресни хистологични изследвания;
3.1.3.3.3. вирусологична лаборатория.
3.1.4. Изисквания за персонал:
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3.1.4.1. в структурата работят най-малко
шестима лекари, от които най-малко трима
трябва да са с призната специалност по гръдна
хирургия; когато дейността се осъществява в
клиника/отделение по хирургия, общият брой
лекари се осигурява в рамките на изискванията към структурата по хирургия за трето
ниво на компетентност;
3.1.4.2. началникът на отделението/клиниката по гръдна хирургия и старшата медицинска сестра отговарят на изискванията на
Закона за лечебните заведения;
3.1.4.3. за осигуряване на качествени медицински грижи се препоръчва съотношение
1:2 между лекари и медицински сестри в
хиру ргично отделение/к линика, като при
определяне на броя на медицинските сестри
може да се прилага Методиката за изчисляване
на необходим персонал (медицински сестри),
препоръчана от Международния съвет на
медицинските сестри (International Council of
Nurses – ICN);
3.1.4.4. допълнителни условия за осигуряване на високо качество в областта на гръдната
хирургия – прилагат се изискванията за второ
ниво на компетентност по раздел Б, т. 3.1.4.4.
3.2. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността.
3.2.1. Изисквания за вида и обема медицински дейности:
3.2.1.1. на трето ниво на компетентност
се диагност ици ра и лек у ва патолог и я та,
посочена за второ ниво на компетентност
по раздел Б, т. 3.2.1.1, както и следната:
С15 – Злокачествени новообразу вани я на
хранопровода; С33 – Злокачествени ново
образувания на трахеята; С34 – Злокачествени новообразувания на бронхите и белия
дроб; С37 – Злокачествени новообразувания
на тимуса; С38 – Злокачествени новообразувания на сърцето, медиастинума и плеврата;
С39 – Злокачествени новообразувания с други
и неточно определени локализации на дихателните органи и гръдния кош;
3.2.1.2. на трето ниво на компетентност
се извършват всички видове оперативни интервенции в областта на гръдната хирургия,
определени като планова и спешна „много
голяма“, „голяма“, „средна“ и „малка“ торакална хирургия съгласно определените по
сложност групи – I, II и III, както и еднодневна
торакална хирургия.
3.2.1.2.1. Операции с „много голям“ обем
и сложност, високоспециализирана хирургия
(I група):
3.2.1.2.1.1. реконструктивни и пластични
операции на трахеобронхиалното дърво със
или без белодробна резекция;
3.2.1.2.1.2. разширени пулмонектомия или
частични резекции на белия дроб (екстраплеврална, с интраперикардна обработка на съ-
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довете и/или резекция на съседни органи и
структури);
3.2.1.2.1.3. сегментна резекция на белия
дроб;
3.2.1.2.1.4. едноетапни двустранни белодробни операции с последователни торакотомии, „clamshell“ разрез, срединна стернотомия;
3.2.1.2.1.5. стернолапаротоми я за едно
етапна операция при двустранна белодробна
ехинококоза, съчетана с чернодробна ехинококоза и ехинококоза на слезката;
3.2.1.2.1.6. плевректомия с декортикация
на белия дроб;
3.2.1.2.1.7. екстирпация на големи медиастинални тумори чрез торакотомия или
стернотомия/„clamshell“ разрез със или без
резекция на съседни органи и структури;
3.2.1.2.1.8. резекция и реконструкция на
гръдната стена и стернума при големи дефекти;
3.2.1.2.1.9. коректурна торакопластика със
или без миопластика или оментопластика;
3.2.1.2.1.10. видеоасистирана торака лна
хирургия (със или без миниторакотомия), белодробни резекции, екстирпация на медиастинални тумори, плевректомия и декортикация,
обемредуцираща операция (едностранна или
двустранна), операции на лимфния проток
и др.;
3. 2 .1. 2 .1.11. б е л од р о б н а т р а н с п л а н т а ция – еднобелодробна или сърце – бял дроб
(препоръчително);
3.2.1.2.1.12. резекции, реконструктивни и
пластични операции на хранопровода чрез
торакален, абдоминален или торако-абдоминален достъп;
3.2.1.2.1.13. резекции на хранопровода посредством видеоасистирана торакална или
лапароскопска хирургия;
3.2.1.2.1.14. тромбектомия на белодробната
артерия (препоръчително);
3.2.1.2.1.15. отстраняване на вродена или
придобита трахеоезофагеална фистула;
3.2.1.2.1.16. реконструктивни операции на
гръдна стена при рецидивни злокачествени
заболявания на млечната жлеза;
3.2.1.2.1.17. операции при злокачествени
тумори на щитовидната жлеза с резекция на
трахеята.
3.2.1.2.2. Операции с „голям“ обем и слож
ност (II група) – посочените за второ ниво на
компетентност по раздел Б, т. 3.2.1.2.1, както
и следните:
3.2.1.2.2.1. пулмонектомия или частични
резекции на белия дроб (билобектомия, лобектомия, полисегментна резекция и сегментна
резекция);
3.2.1.2.2.2. операции върху гръдния проток;
3.2.1.2.2.3. резекционни операции при първични и рецидивни злокачествени заболявания
на млечната жлеза;
3.2.1.2.2.4. операции при злокачествени тумори на щитовидна и паращитовидна жлеза.
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3.2.1.2.3. Операции със „среден“ обем и слож
ност (III група), с „малък“ обем и сложност (IV
група) и оперативни интервенции, подходящи за
„еднодневна“ хирургия – посочените за второ
ниво на компетентност по раздел Б, т. 3.2.1.2.2,
3.2.1.2.3, 3.2.1.2.4 и 3.2.1.2.5.
3.2.2. Изисквания към организацията на
дейността и вътрешните и външните взаимодействия – прилагат се изискванията за второ
ниво на компетентност по раздел Б, т. 3.2.2.
3.3. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността:
3.3.1. Количествени показатели за осъществяване на дейността – минимални (задължителни) изисквания за годишен обем на
медицинските дейности:
3.3.1.1. най-малко 500 операции годишно,
като 50 % от тях трябва да са с „много голям“
и „голям“ обем и сложност;
3.3.1.2. използваемост та на леглата не
трябва да е по-ниска от 250 дни на година;
3.3.1.3. преминалите болни на едно болнично легло не трябва да са по-малко от 45
за една година;
3.3.1.4. средни я т болни чен п рест ой не
трябва да е по-висок от 7 дни;
3.3.1.5. предоперативният престой не трябва
да превишава 2 дни;
3.3.1.6. оперативната активност не трябва
да е по-ниска от 70 %.
3.3.2. Критерии и показатели за качество
на осъществяваната медицинска дейност:
3.3.2.1. следоперативните усложнения, нуждаещи се от хирургична корекция/операция,
не трябва да са повече от 1,5 %;
3.3.2.2. леталитетът в отделението/клиниката след операции с „много голям“ и „голям
обем“ не трябва да е по-висок от 2,0 %;
3.3.2.3. лета литет след п улмонек томи я
(6 – 8 %), лобектомия (<2 %), езофагеална
резекция и едногодишна преживяемост след
белодробна трансплантация трябва да бъде в
рамките на официално приетите за оптимални
в Европейския регистър по гръдна хирургия.
44

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-14
от 8 декември 2020 г.

за условията и реда за определяне размера
на допълнителен платен годишен отпуск
на военнослужещи в определени области и
дейности от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Ч л. 1. (1) Тази наредба регла мен т и ра
условията и реда за определяне размера на
допълнителен платен годишен отпуск на военнослужещи в определени области и дейности
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от Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
(2) Наредбата се прилага и за военнослужещите от специалните щатове на министъра
на отбраната и от временните задгранични
щатове, попадащи в обхвата на чл. 2.
Чл. 2. (1) За военнослужещите, служещи
при специфични за здравето условия и рискове
за живота и здравето, които не могат да бъдат
отстранени, ограничени или намалени, се
определя размер на допълнителния годишен
отпуск, както следва:
1. летателен състав – командир на екипаж
и помощник-командир на екипаж на самолети и вертолети, екипажи на подводници,
водолази и водолази-парашутисти – от 5 до
14 работни дни;
2. на членове на екипажи от летателния
състав (щурмани, бордни инженери, бордни
техници, оператори, радисти, стюарди, стюардеси, авиофотографи, лекар – борден, медицинска сестра – бордна, и други), плавателен
състав на бойни кораби и парашутисти – от
5 до 12 работни дни;
3. плавателен състав от кораби и катери
със спомагателно назначение, плаващи докове
и работилници – от 5 до 9 работни дни;
4. военнослужещи, извън тези по т. 1 – 3,
служещи при специфични условия и рискове
за живота и здравето, които не могат да бъдат
отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, посочени в
Наредбата за определяне на видовете работи,
за които се установява допълнителен платен
годишен отпуск, приета с ПМС № 267 от
2005 г. – от 5 до 8 работни дни.
(2) Военнослужещите по ал. 1, т. 4 могат да
ползват допълнителен платен годишен отпуск
само при валидни протоколи от измерванията
на факторите на работната среда, издадени
от Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена (НПЦВЕХ) – ВМА, и
валидна оценка на риска.
Чл. 3. (1) Допълнителен платен годишен
отпуск не се полага на военнослужещите за
производствен риск, както и при недостигане
на нормите за фактора „осветеност“.
(2) При определяне на допълнителен отпуск
за работа при фактора на работната среда
„шум“ следва да се вземат предвид преизчислените стойности на шума, при които е
отчетено намаляване на шума от използвани
лични предпазни средства за защита на слуха,
отразени в протоколите от измерване на шум
по чл. 2, ал. 2.
Чл. 4. (1) Ползването на допълнителния
платен годишен отпуск да се извършва съгласно
реда, предвиден за използване на основния
платен годишен отпуск, определен в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
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(2) Размерът на допълнителния платен годишен отпуск се определя ежегодно със заповед
на съответния командир (началник) на военно
формирование или ръководител на структура
в зависимост от времето, прослужено в специфични условия на труд и рискове за живота и
здравето през предходната календарна година,
като това време е не по-малко от 6 месеца.
Чл. 5. (1) Правото за ползването на допълнителен платен годишен отпуск в пълен
размер възниква, ако военнослужещият е
служил в условията на чл. 2 не по-малко от
половината от нормалната продължителност
на установеното служебно време, с изключение
на военнослужещите, които извършват работи
в среда на йонизиращи лъчения.
(2) Когато военнослужещият служи помалко от една календарна година, размерът
на допълнителния платен годишен отпуск се
определя пропорционално на отработеното
време.
(3) Допълнителният платен годишен от
пуск се ползва само в рамките на календарната година, в която се полага, без право на
прехвърляне в следващата година.
Чл. 6. Военнослужещите могат да ползват
допълнителен платен годишен отпуск само по
една от горепосочените групи, която е найблагоприятна за тях.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Летателен състав“ са:
а) военнослужещи, назначени на длъжности
по длъжностните разписания на Министерството на отбраната, Българската армия и
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, притежаващи летателна
правоспособност, придобита във висши военни
училища (школи) и курсове в страната или в
чужбина, във функционалните задължения на
които е предвидено да поддържат летателната
си подготовка в съответствие с утвърдения
график;
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б) военнослужещи от висшия команден
състав, притежаващи летателна военноотчетна
специалност и летателна правоспособност,
придобита във висши военни училища (школи)
и курсове в страната или в чужбина, които
лично изпълняват (участват в) полети.
2. „Парашутисти“ са:
а) военнослужещи, които са назначени
на длъжности, в основните функционални
задължения на които е записано да изпълняват парашутни скокове и да поддържат
парашутната си подготовка в съответствие с
утвърдения график;
б) военнослужещи от висшия команден
състав, които изпълняват парашутни скокове.
3. „Плавателен и водолазен състав“ са
военнослужещи, назначени на длъжности в
щабовете на корабни дивизиони и екипажите
на корабите по длъжностните разписания на
военните формирования на Военноморските
сили, както и водолазите от военните формирования от Сухопътните войски. Длъжности
те, включени в плавателния и водолазния
състав, се утвърждават от командирите на
Военноморските сили и Сухопътните войски.
4. „Парашутист-водолаз“ е специалист по
разузнаване и специални операции, назначен
на длъжност по длъжностните разписания на
военните формирования на Военноморските
сили, в основните функционални задължения
на който е записано да изпълнява парашутни
скокове и водолазни спускания. Списъкът на
тези длъжности се утвърждава ежегодно от
командира на Военноморските сили.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 197, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 3. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-20
от 30 ноември 2020 г.
На основание на чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3,
т. 1, ал. 6 и 7 от Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз във връзка със заявление
с рег. № 70-4851 от 22.10.2020 г. и Сертификат
за акредитация на ИА „Българска служба за
акредитация“ с рег. № 13 ОСП от 23.11.2020 г.
със срок на валидност до 23.11.2024 г. и Заповед
№ РД-09-938 от 30 ноември 2020 г. на министъра
на земеделието, храните и горите разрешавам на
„Агро Органик Контрол“ – ЕООД, ЕИК 203760416,
и адрес: Ямбол 8600, ул. Георги С. Раковски № 24,
ет. 1, ап. 2, да извършва контрол и сертификация
на продукти съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007
на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО)
№ 2092/91 (ОВ, L 189, 20.07.2007 г.) и Регламент
(ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември
2008 г. за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на
Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното
производство и етикетирането на биологични
продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (OB, L 250,
18.09.2008 г.).
Продуктовият обхват на разрешението включва: живи или непреработени земеделски продукти;
преработени земеделски продукти, предназначени
за храна; фуражи; посадъчен и посевен материал,
без дрожди, използвани за храна или фураж, без
аквакултури, продукти от тях.
Настоящото разрешение се издава за срок
до изтичането на срока на сертификата за акредитация.
МЗХГ, Рег. № BG-BIO-20
Министър:
Д. Танева
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РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-21
от 30 ноември 2020 г.
На основание на чл. 18, ал. 1, чл. 21, ал. 3, т. 1,
ал. 6 и 7 и чл. 21а, ал. 2 от Закона за прилагане на
Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз във връзка със
заявление с рег. № 70-3111 от 10.07.2020 г. и документ с изх. № 34/14 ОСП/ПА/Е от 28.04.2020 г.
от Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“, удостоверяващ, че е открита
процедура по преакредитация на „Био Сертификейшън“ – ЕООД, и Заповед № РД-09-941 от
30 ноември 2020 г. на министъра на земеделието,

храните и горите разрешавам на „Био Сертификейшън“ – ЕООД, с ЕИК 203598067, и адрес:
област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив,
район „Северен“, п.к. 4003, ул. Сливница № 6А,
ет. 3, офис № 1, да извършва контрол и сертификация на продукти съгласно Регламент (ЕО)
№ 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно
биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти и за отмяна на Регламент
(ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189 от 20.07.2007 г.) и
Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от
5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО)
№ 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно
биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола
(OB, L 250 от 18.09.2008 г.).
Продуктовият обхват на разрешението включва: живи или непреработени земеделски продукти;
преработени земеделски продукти, предназначени
за храна; фуражи; посадъчен и посевен материал; дрожди, използвани за храна или фураж (без
аквакултури и продукти от тях).
Настоящото разрешение се издава за срок от
изтичането на действащото разрешение до приключване на процедурата по преакредитация, но
не по-дълъг от 6 месеца.
МЗХГ, Рег. № BG-BIO-21
Министър:
Д. Танева
18

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
3АПОВЕД № СД-06-2
от 21 декември 2020 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 657, ал. 2 от Търговския
закон във връзка с влязло в сила на 31.07.2020 г.
съдебно Определение № 766 от 3.09.2019 г. по т.д.
№ 48/2011 г. по описа на Окръжния съд – Враца,
нареждам: изключвам Веселин Рашков Рашков
с адрес: гр. София, ул. Лайош Кошут № 22,
ет. 1, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от
6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат
да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон,
включен в списъка със Заповед № ЛС-04-72 от
6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.).
Препис от настоящата заповед да се връчи на
Веселин Рашков Рашков – за сведение, на директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната
власт“ – за сведение и изпълнение, и на главния
инспектор на Инспектората на министъра на
правосъдието по ЗСВ – за сведение.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.
Министър:
Д. Ахладова
9803
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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 2)

Приложение 7

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП ...................................
ТСБ ..............................................................................................
Входящ № и дата

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

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички пенсионноосигурителни дружества, 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.

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

10.

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

11.

Справка за данъците и таксите през 2020 година

12.

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

13.

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

14.

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

15.

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

Стр.

БРОЙ 3
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

С Т Р. 5 7   
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 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.

С Т Р.
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БРОЙ 3

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

ДА

НЕ

При пенсионно осигурителните дружества дейността на предприятието, независимо от големината му, е фамилен бизнес, когато е
изпълнено условието:
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.
Пол на лицето, което управлява фамилния бизнес:

МЪЖ

ЖЕНА

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

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

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

2

1

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.

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 3
С Т Р. 5 9   

С Т Р.
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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
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 3
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С Т Р. 6 1   

УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2020 ГОДИНА
Местни единици:
Съгласно определението на ЕВРОСТАТ, местна единица „МЕ” е предприятие или част от предприятие, което извършва дейност на собствен
адрес и с постоянен персонал (минимум един човек на непълен работен ден). Предприятието, отговорно за една или повече МЕ трябва да
има възможност да предоставя информация за нея/тях.
“Наименование на МЕ”: Името на МЕ трябва да е уникално. То се образува като към името на предприятието се прибави населеното
място, район, квартал или ж.к.. В случай, че има повече от една местна единица в един и същ район/квартал/ж.к. се добавя описание
или пореден номер. Ако управлението на предприятието е на адрес, различен от този на описаните местни единици, създайте и местна
единица на офиса, от който се извършва управлението. За такава местна единица името се формира като към името на предприятието се
добави текста „- ОФИС”.
“Място на извършване на дейността” е възможно най-детайлният адрес на местната единица, за който предприятието може да
предостави данни (подробен адрес, населено място, община, област).
“Бруто приходи от продажби” (вкл. акцизи, без ДДС) за местната единица – хил. лева. Сумата от брутните приходи от продажби в
местните единици да е равна на код 45000 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 42140, 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”.
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СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

БРОЙ 3
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 3
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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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Фигура 1

60%

X

A

40%

B

30%

Y

60%

100%

30%
D

C
40%

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

Наименование
(на кирилица)

2

Пореден
номер

1

3

Наименование
(на латиница)
4

Държава на
регистрация
5

ЕИК на правната
единица (ако е
българска)

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

ЧЛЕНОВЕ НА ГП

6

Пряк

Вид контрол

7

Непряк
8

Процент на
собственост/контрол

Приложение 1

БРОЙ 3
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 5   

2

1

3

Основна дейност*
4

Код по
КИД-2008
5

Брой заети лица
6

Оборот
хил. лв.
7

Разходи за
персонала
хил. лв.
8

Брутни инвестиции
в дълготрайни
материални активи
хил. лв.

Приложение 2

66
ДЪРЖАВЕН

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

Държава на
регистрация

Наименование

Справка за предприятията в чужбина

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

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

С Т Р. 6 7   
Приложение 3

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

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

16

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

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби

БРОЙ 3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

БАЛАНС КъМ 31.12.2020 ГОДИНА
АКТИВ
Код на
реда

текуща година

предходна
година

а

б

1

2

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

32110

Сгради

32120

Машини и оборудване

32130

Транспортни средства

32140

Други нетекущи материални активи

32150

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане

32160

Общо за група I

32100

II. Нетекущи нематериални активи
Права върху собственост

32210

в т.ч. лицензии

32211

Програмни продукти

32220

Други нетекущи нематериални активи
Общо за група II

32230
32200

III. Нетекущи финансови активи
Финансови активи на собствени средства

32310

Дялово участие

32311

Ценни книжа

32312

Други нетекущи финансови активи

32313

Финансови активи на специализирани резерви

32320

Общо за група III

32300

ІV. Инвестиционни имоти

32400

V. Други нетекущи активи

32500

в това число:
Отсрочени данъчни активи

32510

Разходи за бъдещи периоди

32520

Общо за раздел А

32000

Б. Текущи активи
І. Материални запаси

33100

II. Текущи вземания
Вземания от свързани предприятия

33210

Вземания от клиенти и доставчици

33220

Съдебни и присъдени вземания

33230

Данъци за възстановяване

33240

Авансово платен данък

33250

Други текущи вземания

33260

Общо за група II

Сума - хил. лв.

Раздели, групи, статии

33200

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

АКТИВ
Сума - хил. лв.

Раздели, групи, статии

Код на
реда

текуща година

предходна
година

а

б

1

2

III. Текущи финансови активи
Финансови активи на собствени средства

33310

Финансови активи в свързани предприятия

33311

Ценни книжа

33312

Други текущи финансови активи

33313

Финансови активи на специализирани резерви
Общо за група ІII

33320
33300

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

33401
33410
33411
33420
33421
33430

- левовата равностойност на чуждестранната валута (от код 33430)

33431

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

33435

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

33440
33441
33450
33451
33402

Общо за група IV

33400

V. Разходи за бъдещи периоди

33500

Общо за раздел Б

33000

СУМА НА АКТИВА (А+Б)

34000

В. Условни активи

34100

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1   

ПАСИВ
Сума - хил. лв.

Раздели, групи, статии

Код на
реда

текуща година

предходна
година

а

б

1

2

А. Собствен капитал
I. Основен капитал
Регистриран капитал

35110

Невнесен капитал

35120

Изкупени собствени акции
Общо за група I

35130
35100

IІ. Резерви
Премии от емисия

35210

Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

35220

Целеви резерви

35230

Общи резерви

35231

Други резерви

35232

Общо за група IІ

35200

ІІІ. Финансов резултат
Натрупана печалба (загуба)

35310

Неразпределена печалба

35311

Непокрита загуба

35312

Еднократен ефект от промяна в счетоводната политика

35313

Текуща печалба (загуба)

35320

Общо за група ІІІ

35300

Общо за раздел А

35000

Б. Специализирани резерви
Пенсионен резерв

36100

УПФ

36110

ДПФ

36120

Резерв за гарантиране на минимална доходност

36200

УПФ

36210

ППФ

36220

Общо за раздел Б

36000

В. Нетекущи пасиви
I. Нетекущи задължения
Задължения към свързани предприятия
Други нетекущи задължения
Общо за група I

37110
37120
37100

ІI. Други нетекущи пасиви
в това число:
Отсрочени данъчни пасиви

37210

Приходи за бъдещи периоди

37220

Общо за група II

37200

Общо за раздел В

37000

С Т Р.
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ПАСИВ
Сума - хил. лв.

Раздели, групи, статии

Код на
реда

текуща година

предходна
година

а

б

1

2

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

38110

Пенсионен резерв към УПФ

38111

Пенсионен резерв към ДПФ

38112

Други

38113

Задължения към свързани предприятия

38120

Задължения към финансови предприятия

38130

в т.ч. към банки

38131

Задължения към доставчици и клиенти

38140

Задължения по търговски заеми

38150

Задължения към персонала

38160

Задължения към осигурителни предприятия

38170

Данъчни задължения

38180

Задължения по чл. 193, ал. 10 от КСО

38185

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

38186

За покриване на разликата до минималната доходност за ППФ

38187

Провизии

38190

Други текущи задължения

38195

Общо за група I

38100

II. Приходи за бъдещи периоди

38200

Общо за раздел Г

38000

СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

39000

Д. Условни пасиви

39100

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА
Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

А. Разходи за дейността
І. Разходи по икономически елементи
Разходи за материали
Разходи за външни услуги
в това число:
За реклама
За банка попечител
За инвестиционни посредници
За осигурителни посредници
За 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 възнаграждения
Разходи за осигуровки
Разходи за командировки
Други разходи
в това число:
Обезценка на активи
Провизии
Общо за група І
ІІ. Суми с корективен характер
Балансова стойност на продадени активи
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин
Други суми с корективен характер
Общо за група ІІ
ІІІ. Разходи за управление на собствени средства
Разходи за лихви
в т.ч. за лихви към резидентни търговски банки
от код 42310: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията,
прилагащи МСС)
Разходи по операции с ценни книжа
в това число:
От преоценка
Комисионни на инвестиционни посредници
Разходи по операции с чуждестранна валута
Други разходи
в т.ч. за инвестиционни имоти
Общо за група ІІІ
ІV. Разходи за инвестиране на специализираните резерви
Разходи за лихви
в т.ч. за лихви към резидентни търговски банки
Разходи по операции с ценни книжа
в това число:
От преоценка
Комисионни на инвестиционни посредници
Разходи по операции с чуждестранна валута
Други разходи
в т.ч. за инвестиционни имоти
Общо за група ІV

42110
42120
42121
42122
42123
42124
42125
42130
42131
42140
42150
42160
42170
42171
42172
42100
42210
42220
42230
42200
42310
42311
42312
42320
42321
42322
42330
42340
42341
42300
42410
42411
42420
42421
42422
42430
42440
42441
42400

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.
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Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

V. Заделени специализирани резерви
Пенсионен резерв за УПФ

42510

Пенсионен резерв за ДПФ

42520

Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

42530

Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

42540

Разходи по чл. 193, ал.10 от КСО

42550

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

42551
42552

Общо за група V

42500

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

42000

Б. Печалба преди облагане с данъци

43100

VІ. Данъчен разход/приход

44500

В. Нетна печалба (Б - VІ)

44200

Всичко (Общо разходи за дейността + VI + В)

44000

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

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

45110

От ППФ

45120

От ДПФ

45130

От ДПФПС
Общо за група І

45140
45100

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

45210
45211
45220
45221
45230
45231

Приходи от операции с чуждестранна валута

45240

Други приходи

45250

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

45251
45200

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

45310
45311
45320
45321
45330
45331

Приходи от операции с чуждестранна валута

45340

Други приходи от финансови операции

45350

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

45351
45300

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5   

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

ІV. Освободени резерви за гарантиране на минималната доходност
На УПФ

45410

На ППФ

45420

Общо за група ІV

45400

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

45000

Б. Загуба от дейността

46100

В. Нетна загуба (Б+VI)

47200

Всичко (Общо приходи от дейността + В)

47000

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

Показатели

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

(име, презиме, фамилия)

6

Загуба

Дата:

(телефон)

(подпис)

7

Общо собствен
капитал

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

5

Печалба

(име, презиме, фамилия)

Резерв от
Целеви резерви
последващи оценки
3
4

Ръководител:
Съставител:

Премии от емисии
(премиен резерв)
2

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

34250
34260

1

Основен
капитал

Натрупана
печалба/загуба

76

34240

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

Код на
реда

Резерви

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2020 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

С Т Р.
БРОЙ 3

31360
31370
31380
31390

Платени и възстановени данъци върху печалбата

Плащания при разпределения на печалби

Други парични потоци от основна дейност

31430
31440

Парични потоци, свързани с текущи финансови активи

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

31460

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)

31400

31461

Други парични потоци от инвестиционна дейност

2

плащания
3

нетен поток
4

постъпления
5

плащания

6

нетен поток

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

в т.ч. от инвестиционни имоти

31450

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

31441

31420

Парични потоци, свързани с нетекущи (дългосрочни) финансови активи

в т.ч. дивиденти

31410

Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

31300

31350

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

1

постъпления

Предходен период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)

31340

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

31316

Други
31330

31315

Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници

31314

Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения

31313

Пенсионен резерв за ДПФ

31320

31312

Пенсионен резерв за УПФ

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

31311

Такси

Парични потоци от/към ПФ

31310

а

А. Парични потоци от оперативна дейност

б

Наименование на паричните потоци

Текущ период

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2020 ГОДИНА
Код на
реда

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

БРОЙ 3
С Т Р. 7 7   

31700
31800

31570

Други парични потоци от финансова дейност

Е. Парични средства в края на периода

31560

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

31600

31550

Плащания на задължения по лизингови договори

Д. Парични средства в началото на периода

31540

Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други

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

31530

Парични потоци, свързани с получени заеми

31500

31520

Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците

Всичко парични потоци от финансова дейност (В)

31510

Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа

x

x

2

3

нетен поток

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

плащания

x

x

4

постъпления

Дата:

x

x

5

(телефон)

6

нетен поток

(подпис)

плащания

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

x

x

1

постъпления

Предходен период

78

Лице за контакт:

б

а

В. Парични потоци от финансова дейност

Код на
реда

Наименование на паричните потоци

Текущ период

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 3

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

6201

6200

6241

6240

Акции и дялове в предприятия от група

III. Дългосрочни финансови активи

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

Общо за група II

в т. ч. предоставени аванси

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

6231

6230

в т. ч. транспортни средства

6220

Съоръжения и други

6212

1

в началото
на периода
2

на постъпилите
през периода
3

4

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

Отчетна стойност на нетекущите активи

5

увеличение
6

7

8

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

Последваща
оценка

9

начислена през
периода
10

отписана
през
периода

Амортизация

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДъЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КъМ 31.12.2020 ГОДИНА

11

в края на
периода
(8+9-10)
12

увеличение
13

намаление

Последваща оценка

14

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

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Сгради

6210

6101

6100

Земи

Земи и сгради

ІІ. Дълготрайни материални активи

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

Общо за група I

6141

6120

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

в т. ч. предоставени аванси

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

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

БРОЙ 3
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 9   

0120

0130

Проучване и оценка на полезни изкопаеми

Други

0295

0296

0281

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

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

0280

Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги

Други

0271

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0270

0261

Разрешителни за предприемане на специфични дейности

0260

0250

Подлежащи на търгуване оперативни лизинги

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0240

Други продукти, обект на интелектуална собственост

0251

0230

Оригинали на развлекателни, литературни или художествени
творби

Разрешителни за използване на природни ресурси

0220

Бази данни

1

в началото на
периода

2

Общо

2а

2б

Постъпили
поради извънредни и други
събития*

3

Общо

3а

3б

4

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

Излезли

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0210

Компютърен софтуер

0200

0110

Научноизследователска и развойна дейност

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

0100

б

Код на
реда

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

Отчетна стойност

НЕТЕКУЩИ (ДъЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2020 ГОДИНА

80

Продукти от развойна дейност ( код 6110 )

а

Показатели

Раздел I. Нематериални активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 3

б

0313

0314

0315

0316

0317

Други земи и свързаните с тях повърхностни води

Подобрения върху земите

Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята

Други

0410

0420

0430

0440

0450

0460

0470

0480

0481

Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)

Животни, отглеждани за многократно получаване на
продукти от тях

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

Антикварни и други произведения на изкуството

Благородни метали и скъпоценни камъни

Други ценности

Други

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност

0400

Транспортни средства ( код 6231 )

Съоръжения и други ( код 6230 )

0323

Други сгради

0350

0322

Сгради жилищни

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

0321

Сгради нежилищни

0320

0312

Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях
повърхностни води

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

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

Постъпили
поради извънредни и други
събития*

3

Общо

Отчетна стойност

3а

3б

4

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

Излезли

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

Сгради ( код 6212 )

0311

Обработваеми земи

0310

Земи под сгради и постройки

Земи ( код 6211 )

0300

а

Земи и сгради ( код 6210 )

Код на
реда

Показатели

Раздел II. Дълготрайни материални активи

БРОЙ 3
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 1   

0572

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

2б

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

Отчетна стойност

3

Общо

Излезли

3а

Излезли чрез
продажба бартер,
безвъзмездно;
апортни вноски
3б

Излезли поради
извънредни и
други събития**
4

в края на
периода
(1+2-3)

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

Лице за контакт:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:

Дата:

82

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

0571

Сгради

0570

б

Код на
реда

Земя

Инвестиционни имоти

а

Показатели

Раздел III. Дългосрочни финансови активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 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

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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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 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 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.

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

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

2314
2315

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2313

2320

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2321

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

2322

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

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

2323

2324
2325
2330
2331
2332
2340
2341
2342

III. Други дългови инструменти и права

2350

1. Други дългосрочни дългови инструменти и права

2360

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2361

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

2362

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367

2363

2364
2365

Стойност
преди
последна
преоценка
2

(Хил. левове)
Преоценена стойност към
31.12.2020
3

БРОЙ 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
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

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 3
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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 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

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

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:
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Приложение 8

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

Попълва се от приходната администрация

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

Териториална дирекция на НАП ...................................
ТСБ ..............................................................................................
Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички пенсионни фондове, учредени и управлявани от лицензирани
пенсионноосигурителни дружества, 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.

Баланс към 31.12.2020 година

3.

Отчет за доходите за 2020 година

4.

Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2020 година

5.

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

6.

Справка за брой членове, осигурителни вноски и осигурителни плащания към 31.12.2020 година

Стр.
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ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

I. Наименование на предприятието:

II. ЕИК и наименование на пенсионноосигурителното дружество, което го управлява
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

Наименование на пенсионноосигурителното дружество

III. Вид на пенсионния фонд
№

Вид на пенсионния фонд

1.

Доброволен пенсионен фонд

2.

Професионален пенсионен фонд

3.

Универсален пенсионен фонд

4.

Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми

Отбележете със знак “X”
вида на пенсионния фонд
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

БАЛАНС КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Инвестиции
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Република България
Дялови ценни книжа

82110

Акции, права и варанти

82111

Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни
фондове

82112

Дългови ценни книжа

82120

Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка

82121

Корпоративни облигации

82122

Ипотечни облигации

82123

Общински облигации

82124

Хеджиращи инструменти
Общо за група I

82130
82100

II. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Република България
Дялови ценни книжа

82210

Акции, права и варанти

82211

Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни
фондове

82212

Дългови ценни книжа

82220

Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави и техните централни банки, от ЕЦБ
ЕИБ или международни финансови организации

82221

Корпоративни облигации

82222

Ипотечни облигации

82223

Общински облигации

82224

Хеджиращи инструменти
Общо за група II

82230
82200

III. Банкови депозити
Банкови депозити в Република България

82310

Банкови депозити извън Република България

82320

Общо за група III

82300

IV. Инвестиционни имоти
Инвестиционни имоти в Република България
Инвестиционни имоти извън Република България

82410
82420

Общо за група IV

82400

Общо за раздел А

82000

Б. Парични средства
Парични средства на каса
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута
Парични средства по разплащателни сметки

83010
83011
83020

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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АКТИВ
Код на
реда

Раздели, групи, статии
а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

83000

Общо за раздел Б
В. Текущи вземания
Вземания свързани с инвестиции

84010

в това число:
Вземания от контрагенти от Република България, свързани с хеджиращи инструменти

84011

Вземания от чуждестранни контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

84012

Вземания по репо сделки

84013

Вземания, свързани с инвестиционни имоти

84014

Вземания от ПОД

84020

Други текущи вземания

84030

Общо за раздел В

84000

Сума на актива (А + Б + В)

85000

Г. Условни активи

85100

ПАСИВ
Код на
реда

Раздели, групи, статии
а

б

А. Резерв за гарантиране на минималната доходност

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

86000

Б. Нетекущи задължения
Нетекущи задължения към осигурени лица

87010

Нетекущи задължения към пенсионери

87020

Общо за раздел Б

87000

В. Текущи задължения
Текущи задължения към осигурени лица

88010

Текущи задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО

88060

Текущи задължения към пенсионери

88020

Текущи задължения към ПОД

88030

Задължения свързани с инвестиции

88040

в това число:
Задължения към контрагенти от Република България, свързани с хеджиращи инструменти

88041

Задължения към чуждестранни контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

88042

Задължения по репо сделки

88043

Задължения, свързани с инвестиционни имоти

88044

Други текущи задължения

88050

Общо за раздел В

88000

Сума на пасива (А + Б + В)

89000

Г. Условни пасиви

89100

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА
Сума - хил. лв.
Наименование на разходите

Код на реда

текуща
година

предходна
година

а

б

1

2

I. Разходи за инвестиции
Разходи за лихви

90110

в т.ч. лихви към резидентни търговски банки

90111

Разходи по операции с ценни книжа

90120

в това число:
От преоценка

90121

Комисионни на инвестиционни посредници

90122

Разходи по операции с чуждестранна валута

90130

Разходи по инвестиционни имоти

90140

Други разходи

90150

Общо за група I

90100

Положителен резултат от инвестиране на средства

90160

II. Доход
За осигурени лица

90410

За ПОД

90420

Общо за група II

90400

Всичко (I + II)

90000

Сума - хил. лв.
Наименование на приходите

Код на реда

текуща
година

предходна
година

а

б

1

2

I. Приходи от инвестиции
Приходи от дивиденти

91110

Приходи от лихви

91120

в т.ч. лихви от резидентни търговски банки

91121

Приходи от операции с ценни книжа

91130

в т.ч. от преоценка

91131

Приходи от операции с чуждестранна валута

91140

Приходи от инвестиционни имоти

91150

Други приходи

91160

Общо за група I

91100

Отрицателен резултат от инвестиране на средства

91170

ІІ. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност

91300

Общо приходи (І + ІІ)

91400

III. Отрицателен резултат

91500

Всичко (Общо приходи +ІII)

91000
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

а

* по арг. чл. 4б и чл. 124а от КСО

6800

6795

6900

6790

Други парични потоци

В. Парични средства в началото на периода

6780

Парични потоци свързани с инвестиционни имоти

Г. Парични средства в края на периода

6770

Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

6700

6760

Парични потоци от сделки с инвестиции

Б. Изменение на паричните средства през периода

6750

6745

Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, ЕЦБ или ЕИБ

Парични потоци от лихви

6744

Ръководител:
Съставител:

x

x

2

плащания

x

x

4

постъпления

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

3

нетен поток

x

x

5

Дата:

плащания

(телефон)

(подпис)

6

нетен поток

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

x

x

1

постъпления

Предходен период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

Парични потоци от дивиденти

6743

Други

6740

Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество
6742

6735

Парични потоци от/към ДОО

Пенсионен резерв

6730

Парични потоци от/към други пенсионни фондове

Резерв за гарантиране на минималната доходност

6725

Парични потоци, от/към ДФГУДПС (Сребърен фонд)*

6741

6720

Парични потоци, свързани с пенсионери

Такси

6710

Парични потоци, свързани с осигурени лица

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност

б

Наименование на паричните потоци

Текущ период

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2020 ГОДИНА
Код на
реда

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

2314
2315

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2313

2320

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2321

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

2322

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

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

2323

2324
2325
2330
2331
2332
2340
2341
2342

III. Други дългови инструменти и права

2350

1. Други дългосрочни дългови инструменти и права

2360

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2361

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

2362

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367

2363

2364
2365

Стойност
преди
последна
преоценка
2

(Хил. левове)
Преоценена стойност към
31.12.2020
3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3   
(Хил. левове)

Показатели
a
2. Други краткосрочни дългови инструменти и права

Код на
реда

Номинална
стойност

б

1

Стойност
преди
последна
преоценка
2

Преоценена стойност към
31.12.2020
3

2370

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2371

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

2372

2374
2375

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

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

2373

2377
2380

х

2381

х

2382

х

2383

х

2384
2385

х
х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

х

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

х

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

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

2400

* Начислената лихва се записва към финансовия инструмент, по който се начислява.
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

УКАЗАНИЯ КЪМ СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА И
ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА
Тази справка разглежда част от притежаваните ценни книжа на предприятието. Тя съдържа информация за облигациите, държавните
ценни книжа и другите дългови инструменти и права, разпределени по институционални сектори издатели на ценните книжа, като отразява
статистическите изисквания на Европейските институции.
Ценните книжа се класифицират като краткосрочни или дългосрочни в зависимост от времето от издаването до настъпване на падежа като
краткосрочни със срок до 1 година или дългосрочни със срок над 1 година, за разлика от възприетия класификационен подход в
практиката на предприятието, където ценните книжа са класифицирани в зависимост от намеренията на предприятието да извършва операции с тях.
Позицията „Други дългови инструменти и права“ включва всички останали сделки с търгуеми дългови инструменти и права различни от
компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове, изкупени собствени облигации, менителници и записи на заповед.
В справката са включени и притежаваните финансови деривати.

С Т Р.

114

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3
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Отчетна единица: .........................................................
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СПРАВКА ЗА БРОЙ ЧЛЕНОВЕ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И
ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА
Показатели
а

Код на реда
б

І. Членове на пенсионния фонд (Брой)
Осигурени лица
С периодични или еднократни вноски
Без вноски за годината
Пенсионери
Общо за група I
II. Осигурени лица, напуснали пенсионния фонд (Брой)
ІІI. Осигурителни вноски (Хил. левове)
Осигурителни вноски, получени по лични договори
Осигурителни вноски, получени по договори с работодател
Осигурителни вноски, получени от друг осигурител
Получени суми от друг пенсионен фонд
Получени суми от ДФГУДПС (Сребърен фонд)*
Общо за група III
ІV. Осигурителни плащания (Хил. левове)
Периодични пенсионни плащания
Еднократни плащания през годината на лица, придобили право на пенсия
в т.ч. прехвърлени суми към НОИ по чл. 69б от КСО и § 51 от ПЗР на ЗИД на КСО

Еднократно изплатени суми на осигурени лица
Прехвърлени суми към друг пенсионен фонд
Прехвърлени суми към ДФГУДПС (Сребърен фонд) за лицата по чл.4б от КСО
Прехвърлени суми към НОИ за лицата по чл.4в от КСО**
Общо за група IV
*по арг. чл. 129, ал. 14 от КСО
** по арг. чл. 129, ал. 13 и 17 от КСО

Отчет
1

6310
6311
6312
6320
6300
6400
6510
6520
6530
6540
6550
6500
6610
6620
6621
6630
6640
6650
6660
6600
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

УКАЗАНИЯ
КЪМ СПРАВКА ЗА БРОЙ ЧЛЕНОВЕ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА
Справката се попълва от всички пенсионни фондове по показателите, съответстващи на спецификата на дейността на фонда.
І. БРОЙ ЧЛЕНОВЕ НА ПЕНСИОННИЯ ФОНД
Осигурени лица:
- Осигурени лица с периодични или еднократни вноски – осигурените лица, които активно участват (внасят) в пенсионния фонд;
- Осигурени лица без вноски за годината – осигурените лица, преустановили вноските си, но имащи наличност по индивидуалната си осигурителна партида.
Пенсионери – лица, които получават лична или наследствена допълнителна пенсия от фонд за допълнително пенсионно осигуряване ($ 1, ал. 2,
т. 12 от ДР на КСО).
ІІ. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА, НАПУСНАЛИ ПЕНСИОННИЯ ФОНД – осигурените лица със закрити осигурителни партиди (както лицата, изтеглили цялата си осигурителна сума, така и тези, прехвърлили сумата си към друг пенсионен фонд). За професионалните фондове тук ще бъдат включени
и лицата, които имат право да се пенсионират преди навършването на изискваната възраст и техните пенсионни плащания са прехвърлени към
Националния осигурителен институт.
ІІІ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ /не се включват начислените лихви по тях/.
Осигурителните вноски са сума от:
Осигурителни вноски, получени по лични договори – осигурителните вноски, получени през годината по лични договори.
Осигурителни вноски, получени по договори с работодател – осигурителните вноски, получени през годината по договори с работодател.
Осигурителни вноски, получени от друг осигурител – осигурителните вноски, получени през годината по договори с друг осигурител.
Получени суми от друг пенсионен фонд – прехвърлените осигурителни вноски през годината от друг пенсионен фонд.
Получени суми от ДФГУДПС (Сребърен фонд) - прехвърлените средства от Сребърния фонд за лицата по чл. 124а от КСО.
ІV. ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ /не се включват плащания към държавния бюджет/.
Осигурителните плащания са сума от:
Периодични пенсионни плащания – всички плащания на пенсии през годината, които имат постоянна същност.
Еднократни плащания през годината на лица, придобили право на пенсия – за професионалните фондове тук ще се посочат и сумите прехвърлени на НОИ за пенсионни плащания по § 4 от ПЗР на КСО и § 51 от ПЗР на ЗИД на КСО .
Еднократно изплатени суми на осигурени лица – еднократно изплатените през годината суми на осигурени лица преди добиване право на
пенсия.
Прехвърлени суми към друг пенсионен фонд – прехвърлените осигурителни вноски през годината към друг пенсионен фонд.
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Приложение 9

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

Входящ № и дата

СТАТИСТИЧЕСКИ СПРАВКИ
ЗА БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И БАНКИ
ЗА 2020 ГОДИНА
Статистическите справки се попълват от бюджетните предприятия (министерства, агенции, общини и др.) и банките за техните поделения
и/или дейности, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на статистическите справки е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за
2021 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 52 от Закона за статистиката и чл. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието през 2020 година

2.

Справка за местните единици за 2020 година

3.

Справка за група предприятия през 2020 година

4.
5.

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

6.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2020 година
Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори през 2020
година (попълва се само от търговските банки)
Справка за данъците и таксите през 2020 година

7.
8.
9.
10.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2020 година

11.

Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2020 година
Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и
други източници за 2020 година
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2020 година

12.

Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2018 - 2020 година (попълва се само от банките)

13.

Справка за загубите от кризисни събития през 2020 година (попълва се само от общините)

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

БРОЙ 3
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
Относителен дял
от капитала в %

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

100.00

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

№

Дейности, които е извършвало предприятието

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

Код по
КИД-2008

Код по
НКИД-2003

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

ДА

НЕ

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

МЪЖ

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

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

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

2

1

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
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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)
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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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СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

БРОЙ 3
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
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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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Фигура 1

60%

X

A

40%

B

30%

Y

60%

100%

30%
D

C
40%

При отговор „2“ на въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП се попълва Приложение 2 за предприятията в чужбина, за които
се посочват основна икономическа дейност по КИД-2008, брой заети лица, оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални
активи (част от форма СПБ-13 за структурата и дейността на чуждестранните предприятия, контролирани от български предприятия, попълвана в БНБ до
2014 г.).
Брой заети лица - посочва се средногодишният брой заети лица. Показателят включва всички лица, работещи на пълно или непълно работно време,
включително сезонни и надомни работници, работещи собственици, наети по договор за управление и контрол, наети по извънтрудови правоотношения
(граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено
време, а също и тези, предоставени по договор от други предприятия. В случай, че не разполагате с данни за брой заети лица, посочете броя на наетите
лица.
Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени
суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на
дълготрайни активи, приходите от финансирания и финансовите приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данък
върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 64 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и
допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 65 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно
осигуряване, без група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват „Брутни записани премии“.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват
„Общи пенсионни вноски“. Тук се включват получените пенсионни вноски в рамките на отчетния период - задължителни вноски, други редовни вноски,
допълнителни доброволни вноски, входящи трансфери и други вноски.
Разходи за персонала - стойността на всички видове възнаграждения и осигуровки на наетите лица (включително задължителни и доброволни
осигуровки) за сметка на работодателя, извършени през отчетния период.
Брутни инвестиции в дълготрайни материални активи - стойността на направените разходи за придобиване на ДМА през отчетния период, които
включват фактически извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни строителни съоръжения чрез възлагане и по стопански начин, за доставка
и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не
се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.
Показателите оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални активи се попълват в хил. лв., като данните в чуждестранна
валута се преизчисляват по средния за отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута.
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*Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 2020 година. За описание на дейността се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет
страницата на НСИ – www.nsi.bg
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Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование
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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

С Т Р.
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Код

ВЕСТНИК

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби
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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

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 3

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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0400

Транспортни средства ( код 6231 )

Съоръжения и други ( код 6230 )

0323

Други сгради

0350

0322

Сгради жилищни

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

0321

Сгради нежилищни

0320

0312

Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях
повърхностни води

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

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

Постъпили
поради извънредни и други
събития**

3

Общо

Отчетна стойност

3а

3б

4

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

Излезли

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

Сгради ( код 6212 )

0311

Обработваеми земи

0310

Земи под сгради и постройки

Земи ( код 6211 )

0300

а

Земи и сгради ( код 6210 )

Код на
реда

Показатели

Раздел II. Дълготрайни материални активи

БРОЙ 3
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 5   

0572

Сгради

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

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

Постъпили
поради
извънредни
и други
събития**

Отчетна стойност

3

Общо

Излезли

3а

Излезли чрез
продажба бартер,
безвъзмездно;
апортни вноски
3б

Излезли поради
извънредни и
други събития***
4

в края на
периода
(1+2-3)

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

Лице за контакт:

Съставител:

Ръководител:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

ДЪРЖАВЕН

Дата:

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

** В колона 2 б “поради извънредни и други събития” се включват други изменения в обема на активите, като: Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията на активите; Други изменения в обема,
некласифицирани другаде.
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* Справката се попълва от:
- Бюджетни предприятия - първостепенни разпоредители на бюджетни средства (министерства, ведомства, организации и общини). Бюджетните предприятия, които имат нетекущи активи само за една дейност в едно населено
място, попълват един отчет. Когато нетекущите активи са в различни дейности или на различни населени места, първостепенният разпоредител попълва обобщен отчет и детайлни отчети за всеки вид дейност и/или населено
място (сумата от детайлните отчети трябва да е равна на обобщения отчет);
- Централни офиси на банките - подават един отчет.

0571

Земя

б

0570

а

Код на
реда

Инвестиционни имоти (код 6384)

Показатели

Раздел III. Дългосрочни финансови активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 3

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

БРОЙ 3
С Т Р. 1 3 7   

С Т Р.

138

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

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).
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
само на обобщения отчет за стойността на въведените през отчетната година нежилищни сгради и строителни съоръжения чрез ново
строителство, разширение и основен ремонт.
Нежилищни сгради – на код 4610 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 4611 - производствени сгради се посочва стойността на сгради, предназначени за производството на промишлена продукция,
в които се извършват производствени, монтажни и складови операции (заводи, производствени корпуси, промишлени цехове и
работилници), резервоари, силози и складове.
На код 4612 - търговски сгради се посочва стойността на сгради за търговия на едро и дребно, панаирни палати, зали за провеждане на
търгове и изложбени зали, бензиностанции и др.
На код 4613 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени погоре - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания;
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради,
некласифицирани другаде).
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На код 4621 - транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация пътни съоръжения, свързани
с транспортната инфраструктура (пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища, самолетни писти, мостове
и тунели); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и
отводнителни системи).
На код 4622 - тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи,
електропроводи и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални
далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи); локални тръбопроводи и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа,
локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна мрежа).
На код 4623 - други видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения,
непосочени по-горе (съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде).

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 9   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

СПРАВКА ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗАЕМИ И ПРИВлЕЧЕНИТЕ ДЕПОЗИТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАлНИ СЕКТОРИ И
ПОДСЕКТОРИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(попълва се само от търговските банки)

(Хил. левове)
Предоставени заеми
Привлечени депозити
Начислени
Начислени
Код на
приходи
разходи за
Институционални сектори и подсектори
Към
Към
Към
Към
реда
от лихви за
лихви за
31.12.2019 г. 31.12.2020 г.
31.12.2019 г. 31.12.2020 г.
отчетния
отчетния
период
период
а
б
1
2
3
4
5
6
Общо - резидентен и нерезидентен сектор 100000
Резидентен сектор
110000
Нефинансови предприятия
110110
Финансови предприятия
110120
Централни банки
110121
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки) 110122
Фондове на паричния пазар (ФПП)
110123
Инвестиционни фондове, различни от
тези на паричния пазар
110124
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
110125
Финансови спомагателни организации 110126
Каптивни финансови институции и
заемодатели
110127
Застрахователни (осигурителни)
дружества (ЗД)
110128
Пенсионни фондове (ПФ)
110129
Държавно управление
110130
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
110131
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
110132
Социалноосигурителни фондове
110133
Домакинства
110140
Жилищни заеми
110141
х
х
х
Потребителски заеми
110142
х
х
х
Други заеми
110143
х
х
х
Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД) 110150
Нерезидентен сектор (Останал свят)
120000
Държави членки, институции и органи
на Европейския съюз
121000
Еврозона
121100
Нефинансови предприятия
121110
Финансови предприятия
121120
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки) 121121
Фондове на паричния пазар (ФПП)
121122
Инвестиционни фондове, различни от
тези на паричния пазар
121123
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
121124
Финансови спомагателни организации 121125
Каптивни финансови институции и
заемодатели
121126
Застрахователни (осигурителни)
дружества (ЗД)
121127
Пенсионни фондове (ПФ)
121128
Държавно управление
121130
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
121131
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
121132
Социалноосигурителни фондове
121133

С Т Р.

140

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3
(Хил. левове)

Институционални сектори и подсектори

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

Предоставени заеми
Привлечени депозити
Начислени
Начислени
Код на
приходи
разходи за
Към
Към
Към
Към
реда
от лихви за
лихви за
31.12.2019 г. 31.12.2020 г.
31.12.2019 г. 31.12.2020 г.
отчетния
отчетния
период
период
б
1
2
3
4
5
6
121140
121150
121200
121210
121220
121221
121222
121223
121224
121225
121226
121227
121228
121230
121231
121232
121233
121240
121250
122000
122110
122120
122121
122122
122123
122124
122125
122126
122127
122128
122130
122131
122132
122133
122140
122150
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Раздел I. Справка за предоставени заеми и привлечени депозити на иституционален сектор домакинства по области
(Хил. левове)
Привлечени депозити

Предоставени заеми
Област

а

Код на
реда

б

Общо за страната

110100

Благоевград

110001

Бургас

110002

Варна

110003

Велико Търново

110004

Видин

110005

Враца

110006

Габрово

110007

Добрич

110008

Кърджали

110009

Кюстендил

110010

Ловеч

110011

Монтана

110012

Пазарджик

110013

Перник

110014

Плевен

110015

Пловдив

110016

Разград

110017

Русе

110018

Силистра

110019

Сливен

110020

Смолян

110021

София (столица)

110022

София

110023

Стара Загора

110024

Търговище

110025

Хасково

110026

Шумен

110027

Ямбол

110028

Към
31.12.2019 г.

Към
31.12.2020 г.

Начислени
приходи
от лихви за
отчетния
период

1

2

3

Към
31.12.2019 г.

Към
31.12.2020 г.

Начислени
разходи за
лихви за
отчетния
период

4

5

6

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗАЕМИ И ПРИВлЕЧЕНИТЕ ДЕПОЗИТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАлНИ
СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Справката се попълва от всички Търговски банки на територията на страната, включително клонове на чуждестранни банки, лицензирани
да оперират в страната.
Съдържанието на информацията се отнася за наличностите на предоставените заеми (колона 1 и 2) и привлечените депозити (колона 4 и
5) към края на отчетния период, както и начислените за отчетния период приходи и разходи от лихви (колони 3 и 6). Данните се попълват
в стойност - хиляди лева.
Разпределението на предоставените заеми и привлечените депозити, както и начислените лихвени приходи и разходи по институционални
сектори и подсектори - контрагенти, е информационната база за последващи изчисления на размера на предоставените банкови услуги
по категории потребители.
Групирането на стопанските единици по институционални сектори и подсектори (редове от справката) се основава на дефинициите
на Европейската система за национални сметки (EСНС' 2010) и съответства на принципите, прилагани от Парична статистика на БНБ
(Приложение към справката - Дефиниции на институционалните сектори и подсектори).

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

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

СПРАВКА
ЗА ДАНъЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 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:

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 5   

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.

С Т Р.

146

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

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:

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 7   

УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА ПОлУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВъРШЕНИТЕ РАЗХОДИ
ЗА 2020 ГОДИНА
Субсидиите са текущи безвъзмездни плащания, които сектор „Държавно управление“ или институциите на Европейския съюз извършват
към резидентни производители.
Субсидиите върху продукти са субсидии, платими за единица произведена или внесена стока или услуга.
Сумата на субсидиите върху продукти може да се определи по следните начини:
а) конкретна парична сума за количествена единица стока или услуга;
б) определен процент от цената за единица;
в) разликата между конкретна целева цена и платената от купувача пазарна цена.
Субсидии върху производството се състоят от субсидии, с изключение на субсидиите върху продуктите, които резидентните
производствени единици могат да получават поради това, че извършват производствена дейност. За своята непазарна продукция
непазарните производители могат да получават други субсидии върху производството само ако тези плащания от сектор „Държавно
управление“ зависят от общи разпоредби, приложими както за пазарните, така и за непазарните производители.
Примерите за други субсидии върху производство включват:
а) субсидии за работна заплата или работна сила като субсидии, платими за общите разходи за работна заплата или общата работна сила,
или за наемането на работа на определени категории лица, като лица с физически увреждания или такива, които са били безработни
продължително време, или за разходите по схеми за обучение, организирани или финансирани от предприятията;
б) субсидии за намаляване на замърсяването: те се състоят от текущи субсидии, предназначени да покрият някои или всички разходи по
допълнителното преработване, предприето за намаляване или предотвратяване на отделянето на замърсители в околната среда;
в) субсидии за лихвени облекчения в полза на резидентни производствени единици, дори когато са предназначени за насърчаване на
капиталообразуването. Когато дадена субсидия е предназначена да финансира както погасяването на дълга, така и плащането на лихвата
по него, и когато не е възможно тя да бъде разпределена по двата елемента, цялата субсидия се разглежда като инвестиционна субсидия.
Субсидиите за лихвени облекчения са текущи трансфери, предназначени за облекчаване на оперативните разходи на производителите.
Те се разглеждат в сметките като субсидии за ползващите се от тях производители дори когато разликата в лихвата се плаща пряко от
държавното управление на предоставящата заема кредитна институция;
г) компенсиране над нивото на ДДС, произтичащо от системата на пропорционално данъчно облагане, често срещана например в
селското стопанство.
Инвестиционните помощи се състоят от капиталови трансфери в брой или натура, извършвани от сектор “Държавно управление”
или сектор “Останал свят” към други резидентни или нерезидентни институционални единици, за финансиране изцяло или частично на
разходите им за придобиване на дълготрайни активи.
Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии включват текущи разходи и разходи за нефинансови
дълготрайни активи.

2632

2633

2660

2670

Други донори от страната

3

Съставител:

Ръководител:

5

Лице за контакт:

4

6

8

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

7

9

Дата:

10

Защита от
шума

ВЕСТНИК

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

(телефон)

(подпис)

11

Апаратура за
мониторинг
и контрол

ДЪРЖАВЕН

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

2650

Други донори от чужбина

2640

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

2631

2

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

148

2630

По други програми на Европейския съюз

1

б

2620

Общо

Код на
реда

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

а

Показатели

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

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

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

С Т Р.
БРОЙ 3

а

1

б

222

223

224

Международни организации

Други чуждестранни източници

229

- други чуждестранни предприятия

Медицински и Селскостопани ветериздравни науки ски
нарни науки
4
5

а

704
705
706
707
708
709

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

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници
Отбрана

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове

Изследване на политически и социални системи, структури и процеси

713
714

712

711

710

703

Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Културни, развлекателни и религиозни дейности

702

Граждански космически изследвания

700
701

Код на
реда
б

Опазване на околната среда

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

6

Обществени
науки

(Хил. левове)

1

Отчет

(Хил. левове)

Хуманитарни
науки и изкуства
7

ВЕСТНИК

Европейска комисия

228

220
221

214

212
213

211

210

200

- предприятия от Вашата група предприятия

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

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

Разходи за НИРД - общо (210+220)

Отчет

Код на
реда

(Хил. левове)

140
150

3

Технически
науки

ЕИК по БУЛСТАТ / 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 3
С Т Р. 1 4 9   

321

421

Друг персонал, зает с НИРД

1

2

в т.ч.
жени

3

общо
5

общо

3

общо
4

в т.ч.
жени

Висше
образование

4

в т.ч.
жени
6

в т.ч.
жени

Технически
науки

5

общо

9

общо
10

в т.ч.
жени

6

в т.ч.
жени

11

общо

7

общо

8

в т.ч.
жени

13

общо

14

в т.ч.
жени

Хуманитарни
науки и изкуства

9

общо

10

в т.ч.
жени

Друго
образование

(Среден брой през годината)

12

в т.ч.
жени

Обществени
науки

Професионални бакалаври, бакалаври и магистри

По образователна степен:

8

в т.ч.
жени

Доктори и
доктори на
науките

7

общо

Медицински и
здравни науки

ВЕСТНИК

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

411

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

401

420

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

410

Друг персонал, зает с НИРД

400

б

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

а

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

Естествени
науки

(Среден брой през годината)

ДЪРЖАВЕН

Код на
реда

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

311

Друг персонал, зает с НИРД

1

общо

Общо

Селскостопански
и ветеринарни
науки

150

Изследователи

Персонал - общо (311+321)

301

320

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

310

Друг персонал, зает с НИРД

300

б

Изследователи

Персонал - общо (310+320)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

а

Код на
реда

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

С Т Р.
БРОЙ 3

511

512

513

514

515

516

25 - 34 г.

35 - 44 г.

45 - 54 г.

55 - 64 г.

65 и повече г.

510

б

Код на
реда

под 25 г.

Изследователи - общо (511÷516)

а

Възрастови групи

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

1

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

(Среден брой през годината)

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

618

(име, презиме, фамилия)

617

На други държави

1

Дата:

общо

Общо

(телефон)

(подпис)

2

в т.ч.
жени

(Среден брой през годината)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

616

На държава от Африка

615

614

613

612

611

610

б

Код на
реда

На държава от Азия

На държава от Централна и Южна Америка

На държава от Северна Америка

На друга европейска държава

На държава - членка на ЕС

Българско

Изследователи - общо (611÷618)

а

Гражданство

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

2

3

4

сгради

5

6

общо

в това число:

7

мостове

8

улична
мрежа

9

10

електроподпорни
и ВиК
стени
мрежи

в това число:

инфраструктурни обекти

11

12

растение- животновъдство
въдство

в това число:

13

горски
фонд

селско и горско стопанство

14

общо

15

16

застрахова- от правителни обез- телствена
щетения
комисия

17

от ЕС

18

от други
източници

Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева

19

планирани

20

непредвидени

Разходи за СНАР*
хил. лева

ВЕСТНИК

4831
4832
4833
4834

1

общо
щети

машини,
съоръжения,
производствени
линии,
транспортни
средства
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4751
4752
4753
4760
4770
4780
4790
4810
4820
4821
4822
4823
4830

4711
4712
4713
4720
4730
4740
4750

б
4000
4710

Загуби
на хора
брой

Установени щети - хил. лева

(Попълва се само от общините)
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а
Кризисни събития - общо
Пожари
в това число:
Умишлени
От технически повреди
От природни явления
Свлачища
Земетресения
Засушавания
Наводнения
в това число:
От проливни дъждове
От снеготопене
От аварии на съоръжения
Бури, торнадо, смерч, вихрушка
Градушки
Снежни бури (снегонавяване)
Заледявания, измръзвания
Аварии
Катастрофи
Тежки ПТП с МПС
С релсови превозни средства
Други
Замърсявания
в това число:
С химически вещества
С радиоактивни вещества
С опасни отпадъци
С битови отпадъци

Показатели

Брой
Код на
кризисни
реда
събития

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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4881
4882

4880

4870

4850
4860

4841
4842

б
4840

1

2

Загуби
на хора
брой

3

общо
щети

4

сгради

5

машини,
съоръжения,
производствени
линии,
транспортни
средства

6

общо

в това число:

7

мостове

10

електрои ВиК
мрежи

Ръководител:
Съставител:

9

подпорни
стени

Лице за контакт:

8

улична
мрежа

в това число:

инфраструктурни обекти

11

13

горски
фонд

14

общо

15

(име, презиме, фамилия)

16

застрахова- от правителни обез- телствена
щетения
комисия

17

от ЕС

Дата:

18

от други
източници

Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева

(име, презиме, фамилия)

12

растение- животновъдство
въдство

в това число:

селско и горско стопанство

20

непредвидени

(телефон)

(подпис)

19

планирани

Разходи за СНАР*
хил. лева

ДЪРЖАВЕН

Декларирам, че през 2020 г. няма регистрирани кризисни събития, установени щети
и извънредни приходи, получени за възстановяване на територията на общината.

* СНАР - спасителни и неотложни аварийни работи

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

Показатели

Брой
Код на
кризисни
реда
събития

Установени щети - хил. лева

БРОЙ 3
ВЕСТНИК
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УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА ЗАГУБИТЕ ОТ КРИЗИСНИ СъБИТИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Справката се попълва от общинските администрации. С нея се събира информация за стойността на щетите, понесени от
възникнали през годината кризисни събития, съответно на хора и материални активи, на територията на общината. Описват се кризисни
събития, обявени след бедствено положение или събития, застрашили живота, здравето и имуществото на големи групи от хора,
територия, околна среда, културни и материални ценности на страната. Според закона за защита при бедствия - чл.49, 50, 50а ал.1, кметът
на общината, областният управител или Министерски съвет, по предложение на министъра на вътрешните работи, обявяват със заповед
бедствено положение за цялата или за част от територията на общината.
Бедствено положение е режим, който се въвежда в зоната на бедствието от определените в закона органи, свързан с прилагането
на мерки за определен период от време, с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи.
Кризисно събитие е внезапна или очаквана промяна, предизвикана от човешки дейности или природни явления, при които са
нарушени или застрашени живота, здравето и имуществото на големи групи от хора, територия, околна среда, културните и материалните
ценности на страната.
Бедствие е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от
човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната
среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните
дейности по защита на обществото.
Природни явления са явления с геоложки, хидрометеорологичен и биологичен произход, като земетресения, наводнения,
движения на маси (свлачища, кално-каменни порои, лавини), бури, градушки, големи снежни натрупвания, замръзвания, суши, горски
пожари, масови заболявания от епидемичен и епизоотичен характер, нашествия на вредители и други подобни, причинени от природни
сили.
Авария е инцидент от голям мащаб, включващ пътища, магистрали и въздушен трафик, пожар, разрушаване на хидротехнически
съоръжения, инциденти, причинени от дейности в морето, ядрени инциденти и други екологични и промишлени аварии, причинени от
дейности или действия на човека.
СНАР – спасителни и неотложни аварийни работи.
Попълване на справката:
В колона „а“ са описани видовете кризисни събития, за които се събира информация.
В колона 1 се посочва броят на възникналите кризисни събития от съответния вид. Тук не следва да се посочват събития, които не
застрашават живота, здравето или имуществото на големи групи от хора, територия и т.н като например - регистрирани битови пожари в
Регионалните служби за Пожарна безопасност и защита на населението, пътно-транспортни произшествия, регистрирани в КАТ и други.
В колона 2 се нанася броят на жертвите (смъртни случаи), в следствие на кризисното събитие.
В колона 3 се сумират всички установени материални щети от стойностите в колони 4, 5, 6, 11, 12, 13, в хиляди лева.
От колона 3 до колона 20 стойностите на материалните щети се описват в хиляди лева, като сумите се закръглят. Пример: 5 000 лв. =
5 (хил. лв.). или при сума 5 500 лв. в справката се отбелязва 6 (хил. лв), а при 5 450 лв. в справката се отбелязва 5 (хил. лв).
В колона 6 се сумира стойността на цялата поразена инфраструктура (колони от 7 до 10 вкл.).
В колона 14 се сумира стойността на всички извънредни приходи, получени за възстановяване (колони 15 до 18 вкл.).
В колона 19 се попълват само изразходените средства от планираните за СНАР в бюджета за съответната година.
В колона 20 се попълват само непредвидените средства, изразходени над планираните за СНАР в бюджета за съответната година.
От колона 14 до 20 се посочват единствено извънредни приходи и разходи, които са описани в официални документи.
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Приложение 10

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ ................. ДО ............... 2021 ГОДИНА

Годишният отчет за дейността се попълва от всички предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, които са
прекратили дейността си през 2021 година.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се
гарантира тяхната конфиденциалност.

№
1.

Справка за предприятието за периода от ............... до ............... 2021 година

Наименование на формуляра

2.

Справка за група предприятия за периода от ............... до ............... 2021 година

3.

Счетоводен баланс към ............... 2021 година

4.

Отчет за приходите и разходите за периода от ............... до ............... 2021 година

5.
6.

Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за периода от ............... до ............... 2021 година

7.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за периода от ............... до ............... 2021 година

8.

Справка за данъците и таксите за периода от ............... до ............... 2021 година

Отчет за паричните потоци по прекия метод за периода от .............. до .............. 2021 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 дейност?
Ако броят на местата е повече от 1, попълнете и съответния брой приложения „Данни за местните единици”.
Населено място, в което предприятието извършва преобладаващата си дейност:
Област
Община
Град/село

Район*
Код по ЕКАТТЕ
Код на поречие

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

БРОЙ 3
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III. Собственост (пряко участие в собствеността) към датата на ликвидация през 2021 година
Относителен дял
от капитала в %

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

100.00

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

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
нетните приходи от
продажби през 2021 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 2021 година. За тяхното описание трябва да се използва
Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg
V. Фамилен бизнес
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?

ДА

НЕ

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

МЪЖ

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

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

1.

•

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

1

•

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

2

•

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

3

•

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

4

•

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

5

•

НЕ (въпросникът приключва тук)

0

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

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO

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

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД - 2008 – виж Приложение 3)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица общо за ГП за 2021 г. (виж указанията)
3.5. Консолидиран оборот на ГП за 2021 г. в хил. лв. (виж указанията)
Идентификация на прекия собственик:

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

4.1.1. Наименование на собственика (кирилица)

4.

4.1.2. Наименование на собственика (латиница)
Име на държавата

Код ISO

4.2. Държава на собственика:
4.3. ЕИК на собственика

(ако е българско юридическо лице)

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

чуждо юридическо лице

чуждо физическо лице

ГП (кирилица)

5.2. ЕИК на ултимативния собственик

(юридическо лице)

5.3. ЕГН на ултимативния собственик

5.

(физическо лице)

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

6.2. Наименование на ултимативния собственик
(латиница)

6.

Име на държавата

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

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

Код ISO
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УКАЗАНИЯ КЪМ СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ...................ДО...............2021 ГОДИНА
Въпросникът има за цел да се открият сложни и големи предприятия, извършващи икономическа дейност на територията на Република България и
формиращи статистически единици от вид „Група предприятия” по смисъла на:
1) Регламент на Съвета (EEC) N° 696/93 за изследване и анализ на статистически единици от производствената система на Общността;
2) Регламент на Съвета (177/2008) за Статистическите бизнес регистри;
3) Европейско законодателство за малките и средни предприятия (Регламент № 96/280/EC);
4) Директива (2001/34/EO) относно допускането на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса и относно информацията, която подлежи на
публикуване;
5) Втора директива на Съвета (89/646/EEC) за координиране на законите, регламентите и административните постановления, отнасящи се до кредитните институции;
6) Закон за счетоводството на Р България.
Под статистическа единица от вид„Група предприятия”се разбира група от две и повече юридически лица (предприятия), свързани помежду си с правни (юридически)
и/или финансови връзки, контролирани от т.н. „Глава на групата или предприятие-майка”. Предприятието-майка е местно или чуждестранно юридическо лице, което
не е контролирано директно или индиректно от друго юридическо лице. Групата предприятия се състои от Предприятие-майка и филиали (дъщерни компании).
1. Типове групи предприятия:
1.1. Многонационални - Група предприятия с поне две предприятия, намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
1.2. Местна – Група предприятия, съставена от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за „Последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я в Република България
е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна Y, в този
случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и
осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в капитала
на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД - 2008) - виж Приложение 3
- Тук се посочва дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови операции/лихви и т.н в зависимост от вида на
дейностите на предприятията в групата.
3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД - 2008) - виж Приложение 3
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от допълнителната
дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3. Брой на предприятията, включени в ГП, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
4. Идентификация на прекия собственик:
При верига от свързани предприятия за определяне на прекия местен или чуждестранен собственик се прилага правилото за най-голям или равен процент
собственост на друго юридическо лице.
5. ЧЛЕНОВЕ НА ГП:
Приложение 1 се попълва при отговор „1” или „2” на Въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП. Понятието „контрол” отразява
отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”. Контролът между юридическите лица е сложно
понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни единици в рамките на ГП трябва да се обосновават
на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от следните случаи да бъде наличен, с цел определяне
връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността.
Пример за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича „кумулативен контрол“) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид - пряк (директен) в колона 6, непряк (индиректен) в колона 7. В колона 8 се
вписва процентът на собственост/контрол.

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 3
Фигура 1

60%

X

A

40%

B

30%

Y

60%

100%

30%
D

C
40%

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

Наименование
(на кирилица)

2

Пореден
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1

3
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(на латиница)
4
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регистрация
5

ЕИК на правната
единица (ако е
българска)

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

ЧЛЕНОВЕ НА ГП

6

Пряк

Вид контрол

7

Непряк
8

Процент на
собственост/контрол
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Основна дейност*
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Брой заети лица
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7
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персонала хил.
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8

Брутни инвестиции
в дълготрайни
материални активи
хил. лв.
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*Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 2021 година. За описание на дейността се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет
страницата на НСИ – www.nsi.bg

Държава на
регистрация

Наименование

Справка за предприятията в чужбина

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

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

С Т Р. 1 7 3   
Приложение 3

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

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

16

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

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

С Т Р.
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Код

ВЕСТНИК

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби

БРОЙ 3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 5   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ ...................................... 2021 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

00111
00112
00110

II. Краткосрочни вземания
Блокирани за обезпечение

00121

Обезпечение

00122

Други
Общо за група ІI

00123
00120

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

00131
00132
00130

IV. Финансови активи
Блокирани за обезпечение
Други

00141
00142

Общо за група IV

00140

Общо за раздел А

00100

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

00211
00212
00210

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

00221
00222
00220

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

00231
00232
00230

IV. Дългосрочни вземания
Блокирани за обезпечение
Други

00241
00242

Общо за група IV

00240

Общо за раздел Б

00200

Сума на актива (А+Б)

00300

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

00310
00320
00400

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

А. Задължения
I. Краткосрочни задължения
Обезпечени

00511

Необезпечени

00512

Общо за група I

00510

IІ. Дългосрочни задължения
Обезпечени

00521

Необезпечени

00522

Общо за група IІ

00520

Общо за раздел А

00500

Обезпечени

00501

Необезпечени

00502

Б. Ликвидационен капитал
I. Основен капитал

00610

IІ. Финансов резултат от ликвидацията

00620

IІІ. Финансов резултат от стопанската дейност

00630

IV. Резерви
Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

00641

Други резерви

00642

Общо за група IV

00640

Общо за раздел Б

00600

Сума на пасива (А+Б)

00700

в това число:
Обезпечени задължения

00710

Необезпечени задължения

00720

Обезпечен ликвидационен капитал

00730

Необезпечен ликвидационен капитал

00740

В. Условни пасиви

00800

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 7   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА ПЕРИОДА ОТ .............. ДО .............. 2021 ГОДИНА

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

І. Разходи по ликвидацията
Държавни разходи

09110

Разходи за издръжка на ликвидаторите

09120

Разходи за персонала

09130

Разходи за осребряване на имуществото

09140

Балансова стойност на продадените активи (без продукция)

09150

Разходи за издръжка на собствениците

09160

Финансови разходи

09170

Други разходи, свързани с ликвидацията

09180

Общо за група І

09100

ІІ. Счетоводна печалба от ликвидация

09200

ІІІ. Разходи за данъци от печалбата

09300

ІV. Печалба от ликвидация

09400

Всичко (І + ІІІ + ІV)

09500

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

І. Приходи от ликвидацията
Приходи от продажби на:

09610

Дълготрайни материални активи

09611

Дълготрайни нематериални активи

09612

Материални запаси

09613

Финансови приходи

09620

Други приходи

09630

Общо за група І

09600

ІІ. Счетоводна загуба от ликвидация

09700

ІІІ. Загуба от ликвидация

09800

Всичко (І + ІІІ)

09900

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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БРОЙ 3
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ .............. ДО .............. 2021 ГОДИНА

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

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

10100

Разходи за суровини, материали и външни услуги

10200

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

10210
10220
31121
10300

в това число:
Разходи за възнаграждения

10310

Разходи за осигуровки (осигурителни фондове)

10320

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

10321
10400
10410

Разходи за амортизация

10411

Разходи от обезценка

10412

Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи
Други разходи

10420
10500

в това число:
Балансова стойност на продадените активи

10510

Провизии

10520

Общо за група I

10000

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

11100
11110
11200

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

11210
11220

Общо за група II

11000

Б. Печалба от обичайна дейност

14000

Общо разходи (І + ІІ)

13000

В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)

14100

III. Разходи за данъци от печалбата

14200

IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък

14300

Г. Печалба (В - III - IV)

14400

Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)

14500

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

БРОЙ 3
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Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

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

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

15100

Продукция

15110

Стоки

15120

Услуги

15130

в това число:
Приходи от търговско-посредническа дейност

15131

Приходи от наеми

15132

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

15133

Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство

15200

Разходи за придобиване на активи по стопански начин

15300

Други приходи

15400

в това число:
Приходи от финансирания

15410

от тях: от правителството

15411

Приходи от продажба на суровини и материали

15420

Приходи от продажба на дълготрайни активи

15430

Общо за група I

15000

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

16100

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

16110

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

16200
16210
16300

в това число:
Приходи от предприятия от група

16310

Положителни разлики от операции с финансови активи

16320

Положителни разлики от промяна на валутни курсове

16330

Общо за група II

16000

Б. Загуба от обичайна дейност

19000

Общо приходи (І + ІІ)

18000

В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)

19100

Г. Загуба (В + III + IV )

19200

Всичко (Общо приходи + Г)

19500

Дата:
Ликвидатор/синдик::
Съставител:

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

09013
09014
09015
09016

Парични потоци, свързани с държавни органи

Парични потоци, свързани с други дебитори и кредитори

Парични потоци, свързани със собствениците

x
x

x

x

(име, презиме, фамилия)

x

x

4

постъпления

(име, презиме, фамилия)

3

нетен поток

Дата:

x

x

5

плащания

(телефон)

(подпис)

6

нетен поток

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Съставител:

Ликвидатор/синдик:

09040
09050

09027

Други парични потоци от ликвидационна дейност

Д. Парични средства в края на периода

09026

Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалба

09030

09025

Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики

Г. Парични средства в началото на периода

09024

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

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

09023

Парични потоци, свързани с разчети с персонала

09020

09022

Парични потоци, свързани с финансови активи

2

плащания

Предходен период

ДЪРЖАВЕН

Общо за раздел Б

09021

Парични потоци, свързани с контрагенти

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

09010

09012

Парични потоци, свързани с финансови институции

1

постъпления

Текущ период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ
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Общо за раздел А

09011

Парични потоци, свързани с разчети с персонала

б

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

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

Наименование на паричните потоци

Код на
реда

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА ПЕРИОДА ОТ .............. ДО .............. 2021 ГОДИНА

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

С Т Р.
БРОЙ 3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

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

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 1   

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА ПЕРИОДА ОТ ................. ДО ............... 2021 ГОДИНА
Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата
Код на
реда
а

б

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

Среден списъчен
брой

Средства за работна
заплата (в левове цели числа)

Общо

в т.ч. жени

Общо

1

2

3

x

x

1000
1001
1002

x

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

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

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

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo
време през
годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б

1

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

Напуснали през годината - общо

1840

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

1880

Отработени човекодни

1910

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

1911
1930
1931

С Т Р.

182

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

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

в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б

1

3100

Основна заплата за действително отработено време

3120

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

3130

в т.ч.

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

3133

Възнаграждение за платен отпуск

3140

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

3150

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО
в т.ч.

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

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

Код на
реда

3160

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

3161

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

3162

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

3163

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

3170

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

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

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

x

x

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

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

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

1510

Наети лица по чл.111 от КТ за допълнителен труд

1530

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

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 3
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УКАЗАНИЯ
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд се извършва чрез формуляра “Отчет за заетите
лица, средства за работна заплата и други разходи за труд”. Включват се както българските, така и смесените предприятия с чуждо участие в страната. Отчетът по труда се съставя за целия календарен период с данни, извлечени от първичната документация.
Основен източник на информация при попълването на отчета са ведомостите за заплати.
Обработката на информацията от годишната отчетност по труда в НСИ се извършва по местонамиране на дейността на местните единици
(поделенията), а не по това на предприятието. За целта всички предприятия, които имат местни единици – цехове, клонове , офиси и т.н. на територията на друга община и не са на самостоятелен баланс представят:
- общ отчет – попълва се от отчетната единица по всички раздели и включва данните на всички цехове, клонове, офиси и т.н. независимо от
местонамирането им;
- отделни отчети за всички цехове, клонове, офиси и т.н. с попълнени всички раздели. Сборът от данните на тези отчети трябва да бъде равен
на съответните данни от общия отчет.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ
Част І. Наети лица по трудово и служебно правоотношение.
1. В списъчния брой на персонала се включват всички лица, приети на работа (постоянна, временна и сезонна), които са в трудово правоотношение съгласно КТ, или в служебно правоотношение съгласно ЗДС с отчетната единица. Лицата се включват в списъчния състав от деня на
зачисляването им на работа.
На код 1000 се включват и лицата, назначени със срочни трудови договори по условията на Закона за насърчаване на заетостта, както и тези
по ПМС № 66/28.03.96 година, ПМС № 212 от 1993г. и ПМС № 258 от 02.12.2005 година.
На код 1000 се включват и наетите лица по договор за управление и контрол, на които основното работно място и прослужен трудов стаж
(съгласно СС-19 т.1) е в отчетната единица. Техните средства се посочват на код 1000 кол. 3 (респ. на код 3100), но само тази част от тях, която е
посочена като заплащане в договора им с отчетната единица. Другите възникнали плащания извън този договор, имащи характер на хонорари и
др. подобни плащания, трябва да бъдат посочени на код 1400 кол. 3.
Лицата, работещи на непълно работно време се преизчисляват в еквиваленти на пълна заетост. За да се преизчисли на база пълна заетост, списъчният брой на наетите на непълно работно време се умножава с коригиращ коефициент, изразяващ отношението между нормалната
продължителност на работното време на едно наето лице на непълно работно време към нормалната продължителност на работното време на
едно наето лице на пълно работно време.
Включват се и лицата, временно отсъстващи поради болест, неплатен отпуск не по-дълъг от три месеца, отпуск по майчинство.
2. Не се включват: лицата в неплатен отпуск за повече от три месеца; сезонните работници, намиращи се в отпуск, когато не им се начислява
работна заплата; лицата, сключили граждански договор за работа; наетите лица по чл. 111 от КТ; лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, както и начислените за тях суми за трудово възнаграждение и осигуровки.
3. Изчисляването на показателя „Среден списъчен брой“ (ССБ) е съгласно „Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на
персонала“, утвърдена със Заповед на председателя на НСИ, и се определя по метода на средната аритметична величина.
3.1. Средният списъчен брой на наетите по трудово или служебно правоотношение за един месец се изчислява чрез сумирането на списъчния
брой на наетите лица на пълно работно време и броя на наетите лица на непълно работно време, преизчислени в еквиваленти на пълна заетост
за всеки календарен ден от месеца (включително почивните дни и официалните празници), след което полученият общ сбор се разделя на броя
на календарните дни за съответния месец .
Списъчният брой през почивните и празничните дни се взема за равен на списъчния брой на наетите от последния работен ден.
3.2. Средният списъчен брой на наетите за отчетната година се определя чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината).
3.3. В случаите, когато фирмата, поделението, предприятието не е работило пълна календарна година (сезонност, въвеждане в експлоатация
през годината, преустановяване на дейността), сумата на средния списъчен брой на персонала за месеците, през които отчетната единица е работила, се разделя на 12.
3.4. На код 1001 се посочва средният списъчен брой на персонала без лицата в отпуск по майчинство (чл.163 и 164 от КТ). Получава се като
разлика между средния списъчен брой на наетите лица и средния списъчен брой на лицата в отпуск по майчинство.
4. По кодове 1010, 1020,..., 1090 се разпределя персонала без лицата в отпуск по майчинство посочен на код 1001, съгласно Националната
класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011 г. на равнище клас (еднозначен код).
5. На код 1200 се посочва средният годишен брой на лицата наети на непълно работно време, но без да е преизчислен в еквивалент на пълна
заетост. Тук се отнасят лицата, приети на работа на непълен работен ден, непълна работна седмица, непълен работен месец т.е. назначените по
чл.138, 138а и 114 от КТ. Не се включват лицата в отпуск по майчинство.
6. На код 1300 се посочва средният списъчен брой на наетите лица на непълно работно време от код 1200, преизчислен в еквивалент на
пълна заетост въз основа на продължителността на работното време, установено в трудовия договор.
ПРИМЕР 1:
В предприятието “А” от 3 май са назначени 9 души на работа по 3 часа на ден. Нормално установената продължителност на работния ден в
предприятието е 8 часа. КЕПЗ е равен на (3часа/8часа) ≈ 0.38. Броят календарни дни в месеца, през които лицата са били част от списъчния брой на
персонала, е 29 дни (31 – 2). Следователно ССБ на лицата, работещи на непълно работно време, е равен на (9 лица х 0.38 х 29 дни): 31 дни ≈ 3 лица.
КЕПЗ = ПНРВ / ППРВ
КЕПЗ - коригиращият коефициент, чрез който се изчисляват еквивалентите на пълна заетост;
ПНРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на непълно работно време;
ППРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на пълно работно време.
ПРИМЕР 2:
В предприятието “Б” има 10 наети лица, на които работното време е 2 дни по 8 часа в седмицата. За изчисляването на средния списъчен брой
се изхожда от седмичния брой работни часове - в случая 16 часа (8 х 2). При нормална продължителност на работната седмица 40 часа (8 часа х 5
дни) коефициентът КЕПЗ за тези лица е равен на 16 часа : 40 часа = 0.40. Ако се приеме, че месецът има 30 календарни дни и лицата са включени
в списъчния брой през целия период, то ССБ = (10 х 0.40 х 30) : 30 = 4 лица.
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7. В раздел 2 на формуляра се попълва информация за отработеното време и движението на персонала: приети и напуснали.
На кодове 1910, 1911, 1930 и 1931 се посочват действително отработените дни и часове на персонала, като тези на работещите на непълно
работно време не се преизчисляват към пълна заетост. В отработените часове се включват и тези за извънреден труд. На код 1910 не се включват
дните за платен отпуск, отпуск по болест, неплатен отпуск и др. неотработени дни.
8. В раздел 3 на код 3100 се посочват всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите
по трудово или служебно правоотношение. Не се включват: 1) осигурителните вноски за сметка на работодателя, обезщетенията по КТ, ЗДС и
КСО, както и обезщетенията и помощите за сметка на осигурителните фондове (отглеждане на дете, временна неработоспособност); 2) допълнителната сума (задължение и разход към персонала) за компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет съгл. СС-19.
Средствата за работна заплата, посочени на код 1000 кол. 3 трябва да са равни на тези, посочени на код 3100.
На код 3130 се посочват начислените над основното възнаграждение суми за стимулиране на персонала, и други специфични допълнителни
възнаграждения, определени според прилаганите системи на заплащане на труда или уговорени с колективен или индивидуален трудов договор.
На код 3133 се посочват само тези суми от код 3130, които имат характер на нерегулярни премии, платени от работодателя през годината:
тримесечни, годишни или с друга периодичност премии, 13-та или 14-та заплата, по случай определени празници (Великден, 24 май, 15 септември, Коледа), допълнителни плащания за платен годишен отпуск и т.н. Не се включват допълнителните възнаграждения (премии), плащани регулярно на всеки платежен период, дори ако сумата им варира от месец на месец.
На код 3150 се посочват начислените суми за нощен труд, работа на смени, за образователна и научна степен, за придобит трудов стаж и
професионален опит, работа през празничните и почивни дни, извънреден труд и други.
9. На кодове 3160, 3170, 3180 и 3190 се посочват разходите за сметка на работодателя само за работещите по трудово или служебно правоотношение.
10. На код 3160 се посочват начислените обезщетения за сметка на работодателя по КТ, ЗДС, КСО или друг нормативен акт:
- от КТ- по чл. 200,213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225 и 331;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 104, 106 и 107а;
- от КСО- по чл. 40 ал.5.
11. На код 3170 се посочват осигурителните вноски във фондовете “Безработица”, “Пенсии”, “Трудова злополука и професионална болест”,
“Общо заболяване и майчинство”, “Учителски пенсионен фонд”, разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска
“трудова злополука”, здравноосигурителните вноски; вноските за: допълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване; допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация по КСО и допълнително доброволно здравно осигуряване за сметка на работодателя върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други
възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение.
12. На код 3180 се посочват социални разходи за: поевтиняване на храна, поддръжка на почивни бази, неуниформено облекло, транспорт, еднократни помощи изплатени на наетите за лекарства, раждане и други. За социалните разходи предоставени в натура се посочва стойността на стоките
и услугите предоставяни от страна на работодателя на наетите по покупни цени, а за произведените в предприятието - по цени на производител.
13. На код 3190 се посочва данъкът за сметка на работодателя по чл. 216 от ЗКПО, начислен върху сумите за социални разходи в натура по чл.
204 ал.1 от същия закон. Не трябва да се посочват сумите, начислени по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Част ІІ. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател
(по чл. 111 от КТ) и работещи собственици.
14. На код 1400 се посочват лицата по договор за управление и контрол, които не са включени в код 1000, код 1500 и код 1600.
15. На код 1500 се посочва броят на наетите лица по извънтрудово правоотношение (граждански договор). В начислените средства на код
1500 колона 3 се посочват всички суми като хонорари, лекторски и други подобни възнаграждения на наетите по извънтрудови правоотношения.
16. На код 1510 се посочват лицата, които през годината са имали сключен само договор за извършване на услуги с личен труд (граждански
договор) с отчетната единица и нямат трудово или служебно правоотношение с друг работодател.
17. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ. Те не се включват в Част І.
18. На код 1600 се посочва броят на работещите собственици, които участват пряко в дейността на фирмата. Тези, които са в трудово правоотношение с отчетната единица се посочват само на код 1000 и не следва да се посочват на код 1600. Не се посочват съдружниците, които само
получават дивиденти за дялово участие.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1530 и 1600 кол. 1 и 2, се изчислява чрез сумиране на техния брой за
всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
19. На код 3300 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение.
Това са социалните и здравни осигуровки за хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения, за начислени суми по граждански договори,
за начислени суми по договор за управление и контрол, и суми за наетите лица по чл.111 от КТ. Не трябва да се посочват социалните и здравни
осигуровки на работещите собственици (посочени на код 1600) - тези суми са за сметка на самоосигуряващото се лице.
Забележки:
Използвани съкращения: ЗДС – Закон за държавния служител; ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане; КСО – Кодекс за социалното осигуряване; КТ – Кодекс на труда.
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА
ЗА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ ............... ДО ............... 2021 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 2021 г. не съм плащал такса за битови отпадъци

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ КЪМ СПРАВКА ЗА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ ............... ДО ............... 2021 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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НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

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

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

декларирам, че през отчетната 2020 г. предприятието:
не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството
е осъществявало дейност, но приходите и разходите за дейността са под 500 лева
Последна актуална икономическа дейност*, съгласно
Класификацията на икономическите дейности

Код по КИД-2008

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

Последна актуална преобладаваща форма на собственост

Моля, отбележете с Х
само един отговор

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

Дата:
Телефон:

Декларатор:
подпис

С Т Р.
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НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

Входящ № и дата

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

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за група предприятия през 2020 година

2.

Консолидиран счетоводен баланс към 31.12. 2020 година

3.

Консолидиран отчет за приходите и разходите за 2020 година

4.

Консолидиран отчет за собствения капитал за 2020 година

5.

Консолидиран отчет за паричните потоци по прекия метод за 2020 година

6.

Консолидирана справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12. 2020 година

Стр.
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СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

1.

•

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

1

•

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

2

•

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

3

•

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

4

•

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

5

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

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO

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

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД - 2008 – виж Приложение 3)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица общо за ГП за 2020 г. (виж указанията)

4.

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

5. Приложими счетоводни стандарти:

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

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

УКАЗАНИЯ КЪМ СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
1. Типове групи предприятия:
Многонационални - Група предприятия с поне две правни единици (юридически лица), намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
Местни - Групи предприятия, съставени от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявани и контролирани от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за „Последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я в Република България
е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна Y, в този
случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и
осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в капитала
на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД - 2008) - виж Приложение 3
- Тук се посочва дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови операции/лихви и т.н в зависимост от вида на
дейностите на предприятията в групата.
3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД - 2008) - виж Приложение 3
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от допълнителната
дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3. Брой на предприятията, включени в ГП, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
4. ЧЛЕНОВЕ НА ГП, включени в консолидирания финансов отчет:
В Приложение 1 понятието „контрол” отразява отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”.
Контролът между юридическите лица е сложно понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни
единици в рамките на ГП трябва да се обосновават на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от
следните случаи да бъде наличен, с цел определяне връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
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1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността. Пример
за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича „кумулативен контрол“) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид – пряк (директен) в колона 6, непряк (индиректен) в колона 7. В колона 8 се
вписва процентът на собственост/контрол

Фигура 1

60%

X

A

60%
40%

B

30%

Y
100%

30%
D

C
40%

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

Наименование
(на кирилица)

2

Пореден
номер

1

3

Наименование
(на латиница)
4

Държава на
регистрация
5

ЕИК на правната
единица (ако е
българска)

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

ЧЛЕНОВЕ НА ГП, включени в консолидирания финансов отчет

6
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7
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2

Наименование

1

3

Основна дейност*
4

Код по
КИД-2008
5

Брой заети лица
6

Оборот
хил. лв.
7

Разходи за
персонала
хил. лв.
8

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

Държава на
регистрация

Справка за предприятията в чужбина

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

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

С Т Р. 1 9 3   
Приложение 3

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

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

16

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

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

С Т Р.

194

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби

БРОЙ 3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 5   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии
а
A. Записан, но невнесен капитал

Код на
реда
б
01000

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

02110

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

02120

Търговска репутация

02130

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

02140
02100

II. Дълготрайни материални активи
Земи и сгради

02210

Земи

02211

Сгради

02212

Машини, производствено оборудване и апаратура

02220

Съоръжения и други

02230

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

02240
02200

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

02310

Предоставени заеми на предприятия от група

02320

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия

02330

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия

02340

Дългосрочни инвестиции

02350

Други заеми

02360

Изкупени собствени акции номинална стойност

02370

Общо за група III

02300

IV. Отсрочени данъци

02400

Общо за раздел Б

02000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

03110

Незавършено производство

03120

Продукция и стоки

03130

Продукция

03131

Стоки

03132

Предоставени аванси
Общо за група I

03140
03100

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

03210
03211
03220
03221
03230
03231
03240
03241
03200

III. Инвестиции
Акции и дялове в предприятия от група

03310

Изкупени собствени акции номинална стойност

03320

Други инвестиции
Общо за група III

03330
03300

IV. Парични средства
Kасови наличности и сметки в страната

03410

Касови наличности в лева

03411

Касови наличности във валута (левова равностойност)

03412

Разплащателни сметки

03413

Блокирани парични средства

03414

Парични еквиваленти

03415

Касови наличности и сметки в чужбина

03420

Касови наличности в лева

03421

Касови наличности във валута

03422

Разплащателни сметки във валута

03423

Блокирани парични средства във валута

03424

Общо за група IV

03400

Общо за раздел В

03000

Г. Разходи за бъдещи периоди

04000

Сума на актива (А+Б+В+Г)

04500

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 7   

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Собствен капитал
I. Записан капитал

05100

ІІ. Премии от емисии

05200

ІІІ. Резерв от последващи оценки

05300

IV. Резерви
Законови резерви

05410

Резерв, свързан с изкупени собствени акции

05420

Резерв съгласно учредителен акт

05430

Други резерви

05440

Общо за група ІV

05400

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

05510
05520

Общо за група V

05500

VІ. Текуща печалба (загуба)

05600

VІІ. Общо капитал на групата

05001

VІІІ. Собствен капитал, непринадлежащ на групата

05002

Общо за раздел А

05000

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

06100

Провизии за данъци

06200

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

06210
06300
06000

В. Задължения
Облигационни заеми

07100

До 1 година

07101

Над 1 година

07102

в това число:
Конвертируеми облигационни заеми

07110

До 1 година

07111

Над 1 година

07112

Задължения към финансови предприятия

07200

До 1 година

07201

Над 1 година

07202

Получени аванси

07300

До 1 година

07301

Над 1 година

07302

Задължения към доставчици

07400

До 1 година

07401

Над 1 година

07402

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

ПАСИВ
Код на
реда

Раздели, групи, статии
а

б

Задължения по полици

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

07500

До 1 година

07501

Над 1 година

07502

Задължения към предприятия от група

07600

До 1 година

07601

Над 1 година

07602

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия

07700

До 1 година

07701

Над 1 година

07702

Други задължения

07800

До 1 година

07801

Над 1 година

07802

в това число:
Към персонала

07810

До 1 година

07811

Над 1 година

07812

Осигурителни задължения

07820

До 1 година

07821

Над 1 година

07822

Данъчни задължения

07830

До 1 година

07831

Над 1 година

07832

Общо за раздел В

07000

До 1 година

07001

Над 1 година

07002

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди

08000

в това число:
Финансирания

08001

Приходи за бъдещи периоди

08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г)

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 9   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА

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

Код на
реда
б

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

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

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

200

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3
Код на
реда

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

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

61630

Грешки

61652

Намаление

61680

61671

61670

61720

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

Салдо към края на отчетния период

61692

61710

Намаление

Други изменения в собствения капитал

61691

Увеличение

Последващи оценки на активи и пасиви 61690

Покриване на загуба

в т. ч. за дивиденти

1

Записан
капитал

2

Премии
от
емисии

3

Резерв от
последващи
оценки
4

Законови
7

8

9

Непокрита
загуба

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Други
резерви

Неразпределена
печалба
10

Текуща
печалба/
загуба

Дата:

11

(подпис)

12

Общо
собствен
капитал

(телефон)

Собствен
капитал,
непринадлежащ на
групата

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

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

Резерви

Финансов резултат от
минали години

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2020 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

Разпределение на печалбата

Финансов резултат за текущия период 61660

61651

Увеличение

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

61620

Промени в счетоводната политика

a
б
Салдо в началото на отчетния период 61610

Показатели

Код на
реда

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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2020 ГОДИНА

( Хил. левове)
Наименование на паричните потоци
а

Текущ период
Код на
нетен
реда постъпле- плащания
ния
поток
б

1

2

3

Предходен период
постъплеплащания
ния
4

5

нетен
поток
6

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

61531

Платени и възстановени данъци върху печалбата

61537

Други парични потоци от основна дейност
Общо за раздел А

61532
61533
61534
61535
61536
61538
61530

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи
Парични потоци, свързани с краткосрочни
финансови активи
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и
други подобни
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания

61543
61544

Парични потоци от положителни и отрицателни
валутни курсови разлики
Други парични потоци от инвестиционна дейност

61545
61546

Общо за раздел Б

61541
61542

61540

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

61551
61552
61553
61554
61555
61556
61557

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

61550
61560
61570

x

x

x

x

Е. Парични средства в края на периода

61580

x

x

x

x
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

а

6130

6140

6100

Търговска репутация

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

Общо за група I

6230

6240

6200

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

Общо за група II

6360

6000

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

6356

Други заеми

IV. Отсрочени данъци

6355

Дългосрочни инвестиции

6357

6354

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

6350

6353

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Общо за група III

6352

Предоставени заеми на предприятия от група

Изкупени собствени акции

6351

Акции и дялове в предприятия от група

1

2

3

4

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

увеличение
7

Лице за контакт:

10

отписана
през
периода
11

в края на
периода
(8+9-10)

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

9

начислена през
периода

Амортизация

12

увеличение
13

намаление

Последваща
оценка

Дата:

14

(подпис)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)

(телефон)

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

ВЕСТНИК

Съставител:

8

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

Ръководител:

6

намаление

Последваща
оценка

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

III. Дългосрочни финансови активи

6220

Съоръжения и други

6212

Сгради

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Земи

Земи и сгради

6210

6120

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

ІІ. Дълготрайни материални активи

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Показатели

Отчетна стойност на нетекущите активи

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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Приложение 13

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

Входящ № и дата

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

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за група предприятия през 2020 година

2.

Консолидиран отчет за финансовото състояние към 31.12.2020 година

3.

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за 2020 година

4.

Консолидиран отчет за собствения капитал към 31.12.2020 година

5.

Консолидиран отчет за паричния поток към 31.12.2020 година

6.

Консолидирана справка за движението на собствените активи към 31.12.2020 година

Стр.

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

С Т Р. 2 0 5   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

1.

•

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

1

•

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

2

•

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

3

•

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

4

•

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

5

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

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO

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

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД - 2008 – виж Приложение 3)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица общо за ГП за 2020 г. (виж указанията)

4.

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

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

УКАЗАНИЯ КЪМ СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
1. Типове групи предприятия:
Многонационални - Група предприятия с поне две правни единици (юридически лица), намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
Местни - Групи предприятия, съставени от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявани и контролирани от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за „Последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я в Република България
е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна Y, в този
случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и
осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в капитала
на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД - 2008) - виж Приложение 3
- Тук се посочва дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови операции/лихви и т.н в зависимост от вида на
дейностите на предприятията в групата.
3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД - 2008) - виж Приложение 3
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от допълнителната
дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3. Брой на предприятията, включени в ГП, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
4. ЧЛЕНОВЕ НА ГП, включени в консолидирания финансов отчет:
В Приложение 1 понятието „контрол” отразява отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”.
Контролът между юридическите лица е сложно понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни
единици в рамките на ГП трябва да се обосновават на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от
следните случаи да бъде наличен, с цел определяне връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
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5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността. Пример
за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича „кумулативен контрол“) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид – пряк (директен) в колона 6, непряк (индиректен) в колона 7. В колона 8 се
вписва процентът на собственост/контрол

Фигура 1

60%

X

A

60%
40%

B

30%

Y
100%

30%
D

C
40%

При отговор „2; 3; 4; 5“ на въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП се попълва Приложение 2 за предприятията в чужбина,
за които се посочват основна икономическа дейност по КИД - 2008, брой заети лица, оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни
материални активи (част от форма СПБ - 13 за структурата и дейността на чуждестранните предприятия, контролирани от български предприятия,
попълвана в БНБ до 2014 г.).
Брой заети лица - посочва се средногодишният брой заети лица. Показателят включва всички лица, работещи на пълно или непълно работно време,
включително сезонни и надомни работници, работещи собственици, наети по договор за управление и контрол, наети по извънтрудови правоотношения
(граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено
време, а също и тези, предоставени по договор от други предприятия. В случай, че не разполагате с данни за брой заети лица, посочете броя на наетите
лица.
Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени
суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на
дълготрайни активи, приходите от финансирания и финансовите приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данък
върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 64 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и
допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 65 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно
осигуряване, без група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват „Брутни записани премии“.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват
„Общи пенсионни вноски“. Тук се включват получените пенсионни вноски в рамките на отчетния период - задължителни вноски, други редовни вноски,
допълнителни доброволни вноски, входящи трансфери и други вноски.
Разходи за персонала - стойността на всички видове възнаграждения и осигуровки на наетите лица (включително задължителни и доброволни
осигуровки) за сметка на работодателя, извършени през отчетния период.
Брутни инвестиции в дълготрайни материални активи - стойността на направените разходи за придобиване на ДМА през отчетния период, които
включват фактически извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни строителни съоръжения чрез възлагане и по стопански начин, за доставка
и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не
се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.
Показателите оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални активи се попълват в хил. лв., като данните в чуждестранна
валута се преизчисляват по средния за отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута.
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*Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 2020 година. За описание на дейността се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет
страницата на НСИ – www.nsi.bg
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регистрация

Наименование

Справка за предприятията в чужбина
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БРОЙ 3

БРОЙ 3
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ВЕСТНИК

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

С Т Р. 2 0 9   
Приложение 3

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

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

16

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

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

С Т Р.
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Код

ВЕСТНИК

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби

БРОЙ 3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

КОНСОЛИДИРАН 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

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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а

Код на
реда
б

Общо за група I

22410

II.Вземания от презастрахователни операции

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
Вземания от предприятия, в които застрахователят има дялово участие
Общо за раздел Г

22433
22434
22400

Га. Дял на презастрахователите в техническите резерви
1.

Дял на презастрахователите в пренос-премиен резерв

22441

2.

Дял на презастрахователите в резерва за неизтекли рискове

22442

3.

Дял на презастрахователите в математически резерв

22443

4.

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания

22444

5.

Дял на презастрахователите в капитализираната стойност на пенсиите

22445

6.

Дял на презастрахователите в резерва за бонуси и отстъпки

22446

7.

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

22447

8. Дял на презастрахователите в други технически резерви

22448

Общо за раздел Га

22440

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

22511

2. Други

22512

Общо за група I

22510

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

22521

2. Парични наличности по каса

22522

3. Парични еквиваленти

22523

Общо за група IІ

22520

III.Други

22530

Общо за раздел Д

22500

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

22610

II. Отсрочени аквизиционни разходи

22620

III. Други разходи за бъдещи периоди и натрупан доход

22630

Общо за раздел Е

22600

Сума на актива (А+Б+В+Г+Га+Д+Е)

22000

Ж. Условни активи

22700

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

23110

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

23111
23112

II. Премии от емисии

23120

IІІ. Преоценъчен резерв

23130

IV. Резерви

23140

V. Неразпределена печалба

23150

VI. Непокрита загуба

23160

VIІ. Печалба / загуба за финансовата година

23170

VІІІ. Общо капитал на групата

23101

ІX. Собствен капитал, непринадлежащ на групата

23102

Общо за раздел А

23100

Б. Подчинени пасиви

23200

Ба. Фонд за бъдещо разпределение

23210

В. Технически резерви
1. Пренос-премиен резерв

23311

2. Резерв за неизтекли рискове

23320

3. Математически резерв

23331

4. Резерв за предстоящи плащания

23341

5. Запасен фонд

23350

6. Капитализирана стойност на пенсиите

23361

7. Резерв за бъдещо участие в дохода

23370

8. Резерв за бонуси и отстъпки

23380

9. Други технически резерви

23391

Общо за раздел В

23301

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

23410

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

23431

2. Резерви за данъци

23432

3. Други резерви

23433

Общо за раздел Г1

23430

Д. Депозити, получени от презастрахователи

23500

Е. Задължения
I. Задължения по преки застрахователни операции

23610

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

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
Задължения към предприятия, в които застрахователят има дялово участие

23621
23622

III. Облигационни заеми

23630

1. Конвертируеми заеми

23633

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

214

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

23634

Задължения към предприятия, в които застрахователят има дялово участие

23635

2. Други облигационни заеми

23636

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

23637
23638
23640

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

23641
23642
23650

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

23657

Задължения към предприятия, в които застрахователят има дялово участие

23658

Задължения към персонала

23651

Задължения към бюджета

23654

Задължения към социалното осигуряване

23652

Общо за раздел Е

23600

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

23710

ІІ. Други натрупвания и доход за бъдещи периоди

23720

Общо за раздел Ж

23700

Сума на пасива (А+Б+Ба+В+Г+Г1+Д+Е+Ж)

23000

З. Условни пасиви

23800

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА 2019 ГОДИНА
БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1 5   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

КОНСОЛИДИРАН 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

24100

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

24110

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

24130

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

24111
24120
24131
24140

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

24200

3. Друг технически приход, нетен от презастраховане

24300

4. Възникнали претенции, нетни от презастраховане

24400

Изплатени претенции, нетни от презастраховане

24410

Брутна сума

24411

Дял на презастрахователите

24412

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

24420
24430
24500
24510
24520

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

24600

7. Нетни оперативни разходи

24700

Аквизиционни разходи

24710

в т.ч. аквизационни комисионни

24711

Промяна в отсрочените аквизиционни разходи (+/-)

24720

Административни разходи

24730

Презастрахователни комисиони и участие в печалбата

24740

Общозастрахователни дружества

24741

Презастрахователни дружества

24742

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

24800
24801
24900
24000

25100

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

25110

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

25130

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

25140

25111
25120

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

С Т Р.

216

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Показатели

Код на
реда

а

б

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

25200
25210
25211
25220
25225

Приход от земя и сгради

25221

Приход от други инвестиции

25222

Положителни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

25230

Печалби от реализацията на инвестиции

25240

3. Друг технически приход, нетен от презастраховане

25400

4. Възникнали претенции, нетни от презастраховане

25500

Изплатени суми и обезщетения

25510

Брутна сума

25511

Дял на презастрахователите

25512

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

25520
25521
25522
25600
25610

Брутна сума (+/-)

25611

Дял на презастрахователите (+/-)

25612

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

25620
25621
25622
25700
25800
25810
25811

Промяна в отсрочените аквизиционни разходи (+/-)

25820

Административни разходи

25830

Презастрахователни комисиони и участие в печалбата

25840

8. Разходи по инвестиции

25900

Разходи по управление на инвестициите, включително лихви

25910

Отрицателни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

25920

Загуби от реализацията на инвестиции

25930

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

25960

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

25980

25961
25970

25000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1 7   

Показатели

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

26100

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

26200

3. Приходи от инвестиции

26300

Приход от дялови участия

26310

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

26311
26320

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

26325

Приход от земя и сгради

26321

Приход от други инвестиции

26322

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

26330
26340
26400
26500

Разходи по управление на инвестициите, включително лихви

26510

Отрицателни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

26520

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

26530
26600
26700

8. Други разходи, включително преоценки на стойности

26800

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

26900

10. Извънредни приходи

26910

11. Извънредни разходи

26920

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

26930

13. Корпоративен данък

26940

14. Други данъци

26950

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

26000

16. Печалба или загуба за групата

26001

17. Печалба или загуба, непринадлежаща на групата

26002

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

Показатели
1

2

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

5

6

Загуба

7

Дата:

(телефон)

(подпис)

8

Общо

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

4

Печалба

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

3

Резерви

Собствен
капитал,
непринадлежащ на
групата

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

218

71610
71611
71612
71620
71630
71640
71650

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

Преоценъчен
резерв

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

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

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

С Т Р.
БРОЙ 3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1 9   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

КОНСОЛИДИРАН 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

2

на постъпилите
през периода
3

4

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

увеличение
7

8

10

11

в края на
периода
(8+9-10)

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

9

отписана
през
периода
12

увеличение
13

14

(телефон)

(подпис)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

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

Дата:

намаление

Последваща оценка

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Съставител:

Ръководител:

6

начислена през
периода

Амортизация

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

в началото
на периода

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

Последваща
оценка

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

220

Общо за A

III. Други

II. Репутация

I. Програмни продукти

A. Нематериални активи

а

Показатели

Код на
реда

Отчетна стойност на дълготрайните активи

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИТЕ АКТИВИ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

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

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

Входящ № и дата

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

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за група предприятия през 2020 година

2.

Консолидиран баланс към 31.12. 2020 година

3.

Консолидиран отчет за доходите за 2020 година

4.

Консолидиран отчет за собствения капитал за 2020 година

5.

Консолидиран отчет за паричните потоци по прекия метод за 2020 година

6.

Консолидирана справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12. 2020 година

Стр.

С Т Р.
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СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

БРОЙ 3
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

1.

•

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

1

•

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

2

•

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

3

•

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

4

•

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

5

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

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO

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

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД - 2008 – виж Приложение 3)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица общо за ГП за 2020 г. (виж указанията)

4.

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

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

УКАЗАНИЯ КЪМ СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
1. Типове групи предприятия:
Многонационални - Група предприятия с поне две правни единици (юридически лица), намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
Местни - Групи предприятия, съставени от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявани и контролирани от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за „Последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я в Република България
е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна Y, в този
случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и
осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в капитала
на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД - 2008) - виж Приложение 3
- Тук се посочва дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови операции/лихви и т.н в зависимост от вида на
дейностите на предприятията в групата.
3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД - 2008) - виж Приложение 3
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от допълнителната
дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3. Брой на предприятията, включени в ГП, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
4. ЧЛЕНОВЕ НА ГП, включени в консолидирания финансов отчет:
В Приложение 1 понятието „контрол” отразява отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”.
Контролът между юридическите лица е сложно понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни
единици в рамките на ГП трябва да се обосновават на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от
следните случаи да бъде наличен, с цел определяне връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
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5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността. Пример
за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича „кумулативен контрол“) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид – пряк (директен) в колона 6, непряк (индиректен) в колона 7. В колона 8 се
вписва процентът на собственост/контрол

Фигура 1

60%

X

A

60%
40%

B

30%

Y
100%

30%
D

C
40%

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

Наименование
(на кирилица)

2

Пореден
номер

1

3

Наименование
(на латиница)
4

Държава на
регистрация
5

ЕИК на правната
единица (ако е
българска)

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

ЧЛЕНОВЕ НА ГП, включени в консолидирания финансов отчет

6

Пряк

Вид контрол

7

Непряк
8

Процент на
собственост/контрол
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2

1

3

Основна дейност*
4

Код по
КИД-2008
5

Брой заети лица
6

Оборот
хил. лв.
7

Разходи за
персонала
хил. лв.
8

Брутни инвестиции
в дълготрайни
материални активи
хил. лв.

Приложение 2

ДЪРЖАВЕН

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

Държава на
регистрация

Наименование

Справка за предприятията в чужбина
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Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

БРОЙ 3
Приложение 3

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

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

16

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

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби

С Т Р. 2 2 7   

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

КОНСОЛИДИРАН 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
Общо за група І

62180
62100

II. Нетекущи нефинансови активи
Дълготрайни материални активи

62210

Дълготрайни нематериални активи

62220

Общо за група ІІ

62200

Общо за раздел А

62000

Б. Текущи активи
I. Парични средства
Парични средства в каса
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Парични средства в разплащателна сметка
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Блокирани парични средства
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
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

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 2 9   

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

63260

Общо за група ІІ

63200

III. Нефинансови активи
Материални запаси

63310

Вземания

63320

в т.ч. от свързани предприятия

63321

Общо за група ІІІ

63300

IV. Разходи за бъдещи периоди

63400

Общо за раздел Б

63000

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

64110

Компенсаторни инструменти

64120

Дялове на колективни инвестиционни схеми

64130

Дългови ценни книжа

64150

Други

64140

Общо за група І

64100

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

64210
64211
64220
64221

Общо за група ІІ

64200

Общо за раздел В

64000

Сума на актива (А+Б+В)

64500

Г. Условни активи

64600

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

65110
65111

Акции котирани на финансовите пазари

65115

Акции некотирани на финансовите пазари

65116

Други видове основен капитал

65112

Невнесен капитал

65120

Изкупени собствени акции

65130

Общо за група I

65100

II. Резерви
Премийни резерви при емитиране на акции

65210

Резерв от последващи оценки на активите и пасивите

65220

Целеви резерви

65230

Общи

65231

Специални

65232

Други

65233

Общо за група IІ

65200

III. Преоценки

65300

IV. Финансов резултат
От предходни години

65410

Неразпределена печалба

65411

Непокрита загуба

65412

Текуща печалба (загуба)

65420

Общо за група IV

65400

V. Общо капитал на групата

65001

VI. Собствен капитал, непринадлежащ на групата

65002

Общо за раздел А

65000

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

66110

Задължения към финансови предприятия

66120

в т. ч. към банки

66121

Задължения по търговски заеми

66130

Задължения по получени аванси

66140

Отсрочени данъци

66150

Други нетекущи задължения

66160

Общо за група I

66100

Общо за раздел Б

66000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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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:

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА
Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

A. Разходи за дейността
I. Финансови разходи
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

69111

Отрицателни разлики от операции с финансови активи

69112

Разходи за лихви

69113

в т.ч. разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)
Други разходи по финансови операции
Общо за група І

69115
69114
69110

II. Нефинансови разходи
Разходи за материални запаси

69121

Разходи за външни услуги

69122

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

69128

Разходи за амортизации

69123

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

69127
69124

Разходи за социално и пенсионно осигуряване

69126

Други разходи

69125

в т.ч. разходи за командировки

69129

Общо за група ІІ

69120

Общо за раздел А (I + II)

69100

Б. Печалба от обичайната дейност

69200

В. Общо разходи (I + II)

69300

Г. Печалба преди облагане с данъци

69400

III. Разходи за данъци
Корпоративни данъци
Други
Общо за група III

69411
69412
69410

Д. Нетна печалба (Г - III)

69450

IV. Нетна печалба за групата

69451

V. Нетна печалба, непринадлежаща на групата

69452

Всичко (Общо разходи + III + Д)

69490

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

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3 3   

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

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

A. Приходи от дейността
I. Финансови приходи
Приходи от дивиденти

69511

Положителни разлики от операции с финансови активи

69512

в т.ч. от последваща оценка

69519

Положителни разлики от промяна на валутни курсове

69513

Приходи от лихви

69514

Други

69515

Общо за група І

69510

II. Нефинансови приходи

69520

Общо за раздел А (I + II)

69500

Б. Загуба от дейността

69600

В. Общо приходи (I + II)

69700

Г. Загуба преди облагане с данъци

69800

Д. Нетна загуба (Г + III)

69850

VІ. Нетна загуба за групата

69851

VІІ. Нетна загуба, непринадлежаща на групата

69852

Всичко (Общо приходи + Д)

69890

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

Показатели

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

62750
62760

62740

4

общи
5

специални

Целеви резерви
7

Печалба

(име, презиме, фамилия)

8

Загуба

(име, презиме, фамилия)

6

други

Натрупана
печалба/загуба

9

Дата:

10

11

Общо
собствен
капитал

(телефон)

(подпис)

Собствен
капитал,
Преоценки непринадлежащ на
групата

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

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

Резерви

ДЪРЖАВЕН

62710
62711
62712
62720
62730

1

Основен
капитал

(Хил. левове)

234

62690
62691
62692

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

Код на
реда

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2020 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

С Т Р.
БРОЙ 3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3 5   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

КОНСОЛИДИРАН 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

Текущ период

Предходен период

постъпления

плащания

нетен поток

постъпления

плащания

нетен поток

1

2

3

4

5

6

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

62311
62312
62313
62314
62315
62316
62310

62321
62322
62323
62320
62300

62410
62420
62430
62440
62450
62460
62470
62480
62400

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

62510
62520
62521
62530
62540
62550
62500
62600
62700
62800
62810

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

а

6130

6140

6100

Търговска репутация

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

Общо за група I

6230

6240

6200

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

Общо за група II

6360

6000

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

6356

Други заеми

IV. Отсрочени данъци

6355

Дългосрочни инвестиции

6357

6354

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

6350

6353

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Общо за група III

6352

Предоставени заеми на предприятия от група

Изкупени собствени акции

6351

Акции и дялове в предприятия от група

2

3

4

5

увеличение
7

8

10

отписана
през
периода
11

в края на
периода
(8+9-10)

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

9

начислена през
периода
12

увеличение
13

намаление

Последваща
оценка

Дата:

14

(подпис)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)

(телефон)

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

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Съставител:

Ръководител:

6

намаление

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

Амортизация

ДЪРЖАВЕН

III. Дългосрочни финансови активи

6220

Съоръжения и други

6212

Сгради

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Земи

Земи и сгради

6210

6120

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

1

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

Последваща
оценка
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ІІ. Дълготрайни материални активи

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Показатели

Отчетна стойност на нетекущите активи

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

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

С Т Р.
БРОЙ 3

БРОЙ 3
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Приложение 15

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

Входящ № и дата

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

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за група предприятия през 2020 година

2.

Консолидиран баланс към 31.12.2020 година

3.

Консолидиран отчет за доходите за 2020 година

4.

Консолидиран отчет за собствения капитал за 2020 година

5.

Консолидиран отчет за паричните потоци по прекия метод за 2020 година

6.

Консолидирана справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2020 година

Стр.

С Т Р.
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СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

БРОЙ 3
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Информация за Групата от предприятия (ГП) от консолидирания отчет*:
Вашето предприятие част от ГП ли е или ултимативен собственик?
(Моля, отбележете само един отговор! Виж Указанието за определение на ГП)

1.

•

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

1

•

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

2

•

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

3

•

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

4

•

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

5

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

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO

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

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД - 2008 – виж Приложение 3)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица общо за ГП за 2020 г. (виж указанията)

4.

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

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

УКАЗАНИЯ КЪМ СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
1. Типове групи предприятия:
Многонационални - Група предприятия с поне две правни единици (юридически лица), намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
Местни - Групи предприятия, съставени от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявани и контролирани от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за „Последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я в Република България
е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна Y, в този
случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и
осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в капитала
на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД - 2008) - виж Приложение 3
- Тук се посочва дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови операции/лихви и т.н в зависимост от вида на
дейностите на предприятията в групата.
3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД - 2008) - виж Приложение 3
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от допълнителната
дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3. Брой на предприятията, включени в ГП, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
4. ЧЛЕНОВЕ НА ГП, включени в консолидирания финансов отчет:
В Приложение 1 понятието „контрол” отразява отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”.
Контролът между юридическите лица е сложно понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни
единици в рамките на ГП трябва да се обосновават на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от
следните случаи да бъде наличен, с цел определяне връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
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5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността. Пример
за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича „кумулативен контрол“) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид – пряк (директен) в колона 6, непряк (индиректен) в колона 7. В колона 8 се
вписва процентът на собственост/контрол

Фигура 1

60%

X

A

60%
40%

B

30%

Y
100%

30%
D

C
40%

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

Наименование
(на кирилица)

2

Пореден
номер

1

3

Наименование
(на латиница)
4

Държава на
регистрация
5

ЕИК на правната
единица (ако е
българска)

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

ЧЛЕНОВЕ НА ГП, включени в консолидирания финансов отчет

6

Пряк

Вид контрол

7

Непряк
8

Процент на
собственост/контрол

Приложение 1
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ВЕСТНИК
БРОЙ 3

2

1

3

Основна дейност*
4

Код по
КИД-2008
5

Брой заети лица
6

Оборот
хил. лв.
7

Разходи за
персонала
хил. лв.
8

Брутни инвестиции
в дълготрайни
материални активи
хил. лв.

Приложение 2

ДЪРЖАВЕН

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

Държава на
регистрация

Наименование

Справка за предприятията в чужбина

БРОЙ 3
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 4 1   

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

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

БРОЙ 3
Приложение 3

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

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

16

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

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби

С Т Р. 2 4 3   

С Т Р.
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КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

32110

Сгради

32120

Машини и оборудване

32130

Транспортни средства

32140

Други нетекущи материални активи

32150

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

32160
32100

II. Нетекущи нематериални активи
Права върху собственост

32210

в т.ч. лицензии

32211

Програмни продукти

32220

Други нетекущи нематериални активи
Общо за група II

32230
32200

III. Нетекущи финансови активи
Финансови активи на собствени средства

32310

Дялово участие

32311

Ценни книжа

32312

Други нетекущи финансови активи

32313

Финансови активи на специализирани резерви

32320

Общо за група III

32300

ІV. Инвестиционни имоти

32400

V. Други нетекущи активи

32500

в това число:
Отсрочени данъчни активи
Разходи за бъдещи периоди
Общо за раздел А

32510
32520
32000

Б. Текущи активи
І. Материални запаси

33100

II. Текущи вземания
Вземания от свързани предприятия

33210

Вземания от клиенти и доставчици

33220

Съдебни и присъдени вземания

33230

Данъци за възстановяване

33240

Авансово платен данък

33250

Други текущи вземания
Общо за група II

33260
33200

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 4 5   

АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

III. Текущи финансови активи
Финансови активи на собствени средства

33310

Финансови активи в свързани предприятия

33311

Ценни книжа

33312

Други текущи финансови активи

33313

Финансови активи на специализирани резерви
Общо за група ІII

33320
33300

IV. Парични средства
Собствени парични средства

33401

Парични средства в брой

33410

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

33411
33420
33421
33430
33431

Парични средства по банкови депозити със срок на падежа до 1 година

33435

Блокирани парични средства

33440

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

33441
33450
33451
33402

Общо за група IV

33400

V. Разходи за бъдещи периоди

33500

Общо за раздел Б

33000

СУМА НА АКТИВА (А+Б)

34000

В. Условни активи

34100

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Собствен капитал
I. Основен капитал
Регистриран капитал

35110

Невнесен капитал

35120

Изкупени собствени акции
Общо за група I

35130
35100

IІ. Резерви
Премии от емисия

35210

Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

35220

Целеви резерви

35230

Общи резерви

35231

Други резерви

35232

Общо за група IІ

35200

ІІІ. Финансов резултат
Натрупана печалба (загуба)

35310

Неразпределена печалба

35311

Непокрита загуба

35312

Еднократен ефект от промяна в счетоводната политика

35313

Текуща печалба (загуба)

35320

Общо за група ІІІ

35300

ІV. Общо капитал на групата

35001

V. Собствен капитал, непринадлежащ на групата

35002

Общо за раздел А

35000

Б. Специализирани резерви
Пенсионен резерв

36100

УПФ

36110

ДПФ

36120

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

36200
36210
36220
36000

В. Нетекущи пасиви
I. Нетекущи задължения
Задължения към свързани предприятия
Други нетекущи задължения
Общо за група I

37110
37120
37100

ІI. Други нетекущи пасиви
в това число:
Отсрочени данъчни пасиви

37210

Приходи за бъдещи периоди

37220

Общо за група II

37200

Общо за раздел В

37000

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 3
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ВЕСТНИК
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

38110

Пенсионен резерв към УПФ

38111

Пенсионен резерв към ДПФ

38112

Други

38113

Задължения към свързани предприятия

38120

Задължения към финансови предприятия

38130

в т.ч. към банки

38131

Задължения към доставчици и клиенти

38140

Задължения по търговски заеми

38150

Задължения към персонала

38160

Задължения към осигурителни предприятия

38170

Данъчни задължения

38180

Задължения по чл. 193, ал. 10 от КСО

38185

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

38186

За покриване на разликата до минималната доходност за ППФ

38187

Провизии

38190

Други текущи задължения

38195

Общо за група I

38100

II. Приходи за бъдещи периоди

38200

Общо за раздел Г

38000

СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

39000

Д. Условни пасиви

39100

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА
Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

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

42110

Разходи за външни услуги

42120

в това число:
За реклама

42121

За банка попечител

42122

За инвестиционни посредници

42123

За осигурителни посредници

42124

За плащания на агенции за набиране на персонал

42125

Разходи за амортизации
в това число разходи за амортизация на активи с право на ползване по
оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)
Разходи за възнаграждения

42130

Разходи за осигуровки

42150

Разходи за командировки

42160

Други разходи

42170

42131
42140

в това число:
Обезценка на активи

42171

Провизии

42172

Общо за група І

42100

ІІ. Суми с корективен характер
Балансова стойност на продадени активи

42210

Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин

42220

Други суми с корективен характер
Общо за група ІІ

42230
42200

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

42310
42311
42320

в това число:
От преоценка

42321

Комисионни на инвестиционни посредници

42322

Разходи по операции с чуждестранна валута

42330

Други разходи

42340

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

42341
42300

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

42410
42411
42420

в това число:
От преоценка

42421

Комисионни на инвестиционни посредници

42422

Разходи по операции с чуждестранна валута

42430

Други разходи

42440

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

42441
42400

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 4 9   

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

V. Заделени специализирани резерви
Пенсионен резерв за УПФ

42510

Пенсионен резерв за ДПФ

42520

Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

42530

Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

42540

Разходи по чл. 193, ал.10 от КСО

42550

Покриване на разликата до минималната доходност за УПФ

42551

Покриване на разликата до минималната доходност за ППФ

42552

Общо за група V

42500

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

42000

Б. Печалба преди облагане с данъци

43100

VІ. Данъчен разход/приход

44500

В. Нетна печалба (Б - VІ)

44200

VII. Нетна печалба за групата

44201

VІІI. Нетна печалба, непринадлежаща на групата

44202

Всичко (Общо разходи за дейността + VI + В)

44000

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

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

45110

От ППФ

45120

От ДПФ

45130

От ДПФПС
Общо за група І

45140
45100

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

45210
45211
45220
45221
45230
45231

Приходи от операции с чуждестранна валута

45240

Други приходи

45250

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

45251
45200

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

45310
45311
45320
45321
45330
45331

Приходи от операции с чуждестранна валута

45340

Други приходи от финансови операции

45350

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

45351
45300

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

250

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

ІV. Освободени резерви за гарантиране на минималната доходност
На УПФ

45410

На ППФ

45420

Общо за група ІV

45400

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

45000

Б. Загуба от дейността

46100

В. Нетна загуба (Б+VI)

47200

IХ. Нетна загуба за групата

47201

Х. Нетна загуба, непринадлежаща на групата

47202

Всичко (Общо приходи от дейността + В)

47000

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

34250
34260

1

Основен
капитал
2

Ръководител:
Съставител:

Резерв от
последващи
оценки
3
4

5

Печалба

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Целеви резерви
6

Загуба

Дата:

7

Собствен
капитал,
непринадлежащ на
групата

(телефон)

(подпис)

8

Общо
собствен
капитал

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Премии от емисии
(премиен резерв)

Резерви

Натрупана
печалба/загуба

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

34240

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

Код на
реда

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2020 ГОДИНА

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

Показатели

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

БРОЙ 3
С Т Р. 2 5 1   

а

31360
31370
31380
31390

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

Платени и възстановени данъци върху печалбата

Плащания при разпределения на печалби

Други парични потоци от основна дейност

31430
31440

Парични потоци, свързани с текущи финансови активи

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

31460

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)

31400

31461

Други парични потоци от инвестиционна дейност

3

нетен поток
4

постъпления
5

плащания

6

нетен поток

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

в т.ч. от инвестиционни имоти

31450

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

31441

31420

Парични потоци, свързани с нетекущи (дългосрочни) финансови активи

в т.ч. дивиденти

31410

Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

31300

31350

2

плащания

Предходен период

ДЪРЖАВЕН

Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)

31340

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

31316

Други
31330

31315

Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници

31314

Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

31320

31313

Пенсионен резерв за ДПФ

Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения

31312

Пенсионен резерв за УПФ

1

постъпления

Текущ период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

252

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

31311

Такси

Парични потоци от/към ПФ

31310

б

Наименование на паричните потоци

А. Парични потоци от оперативна дейност

Код на
реда

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2020 ГОДИНА

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

С Т Р.
БРОЙ 3

31700
31800

31570

Други парични потоци от финансова дейност

Е. Парични средства в края на периода

31560

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

31600

31550

Плащания на задължения по лизингови договори

Д. Парични средства в началото на периода

31540

Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други

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

31530

Парични потоци, свързани с получени заеми

31500

31520

Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците

Всичко парични потоци от финансова дейност (В)

31510

Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа

Ръководител:
Съставител:

x

x

1

постъпления

x

x

2

3

нетен поток

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

плащания

x

x

4

постъпления

Дата:

x

x

5

(Хил. левове)

(телефон)

6

нетен поток

(подпис)

плащания

Предходен период

ДЪРЖАВЕН

Лице за контакт:

б

а

В. Парични потоци от финансова дейност

Код на
реда

Наименование на паричните потоци

Текущ период

БРОЙ 3
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 5 3   

б

а

6130

6140

6100

Търговска репутация

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

Общо за група I

6230

6240

6200

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

Общо за група II

3

4

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

увеличение
7

Лице за контакт:

Съставител:

Ръководител:

6

намаление
8

10

отписана
през
периода
11

в края на
периода
(8+9-10)

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

9

начислена през
периода
12

13

Дата:

14

(телефон)

(подпис)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

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

Последваща
оценка

ВЕСТНИК

9811

6360

6000

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

6356

Други заеми

IV. Отсрочени данъци

6355

Дългосрочни инвестиции

6357

6354

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

6350

6353

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Общо за група III

6352

Предоставени заеми на предприятия от група

Изкупени собствени акции

6351

Акции и дялове в предприятия от група

2

на постъпилите през
периода

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

Амортизация

ДЪРЖАВЕН

III. Дългосрочни финансови активи

6220

Съоръжения и други

6212

Сгради

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Земи

Земи и сгради

6210

6120

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

1

в началото
на периода

Последваща
оценка

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

254

ІІ. Дълготрайни материални активи

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Показатели

Отчетна стойност на нетекущите активи

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

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

С Т Р.
БРОЙ 3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-147
от 16 декември 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-28835-20.02.2020 г.
от СГКК – Бургас, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта
и кадастралните регистри (КККР) на с. Индже
войвода, EKATTE 32737, община Созопол, одоб
рени със Заповед № РД-18-126 от 24.07.2017 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 32737.54.38:
площ: 25 065 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32737.54.39:
площ: 4736 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на км. Индже войвода;
поземлен имот с идентификатор 32737.55.65:
площ: 32 560 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32737.58.31:
площ: 1772 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на км. Индже войвода;
поземлен имот с идентификатор 32737.58.32:
площ: 771 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на км. Индже войвода;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.71:
площ: 40 697 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.72:
площ: 37 456 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.73:
площ: 23 836 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.74:
площ: 2478 кв. м, нелесопригодна площ – дървесна растителност, храсти, собственост на км. Индже
войвода – ост. общински фонд;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.75:
площ: 338 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на км. Индже войвода;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.76:
площ: 458 кв. м, нива, собственост на км. Индже
войвода – ост. общински фонд;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.77:
площ: 2550 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на км. Индже войвода – ост. общински
фонд;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.78:
площ: 2865 кв. м, нива, собственост на Димо
Михалев Шопов;

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5 5   

поземлен имот с идентификатор 32737.59.79:
площ: 1889 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на км. Индже войвода;
поземлен имот с идентификатор 32737.60.34:
площ: 4955 кв. м, нелесопригодна площ – дървесна растителност, храсти, собственост на км. Индже
войвода – ост. общински фонд;
поземлен имот с идентификатор 32737.60.35:
площ: 3268 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на км. Индже войвода;
поземлен имот с идентификатор 32737.60.36:
площ: 1452 кв. м, нива, собственост на км. Индже
войвода – ост. общински фонд;
поземлен имот с идентификатор 32737.60.37:
площ: 3524 кв. м, нива, собственост на км. Индже
войвода – ост. общински фонд;
поземлен имот с идентификатор 32737.60.38:
площ: 1126 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на км. Индже войвода – ост. общински
фонд;
поземлен имот с идентификатор 32737.60.39:
площ: 931 кв. м, нива, собственост на Димо
Михалев Шопов;
поземлен имот с идентификатор 32737.60.40:
площ: 4229 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на км. Индже войвода;
поземлен имот с идентификатор 32737.62.71:
площ: 4204 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32737.62.72:
площ: 1915 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.18:
площ: 3053 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.19:
площ: 536 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.20:
площ: 3589 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.21:
площ: 4583 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.22:
площ: 1842 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.23:
площ: 4060 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.24:
площ: 15 740 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.25:
площ: 6327 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.26:
площ: 2028 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.27:
площ: 1578 кв. м, за селскостопански, горски,
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ведомствен път, собственост на МЗГ – Държавно
лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.28:
площ: 191 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ – Държавно
лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.29:
площ: 2 227 557 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – Държавно
лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.30:
площ: 3433 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.31:
площ: 188 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.32:
площ: 970 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.33:
площ: 324 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.34:
площ: 5210 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.35:
площ: 11 341 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – Държавно
лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.36:
площ: 1404 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 32737.106.14:
площ: 1291 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32737.107.9:
площ: 1317 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32737.107.10:
площ: 7930 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32737.107.11:
площ: 6010 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32737.107.12:
площ: 6069 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32737.107.13:
площ: 10 752 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32737.107.14:
площ: 371 145 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – Държавно
лесничейство;
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поземлен имот с идентификатор 32737.107.15:
площ: 703 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 32737.107.16:
площ: 5 381 328 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – Държавно
лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 32737.107.17:
площ: 3503 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 32737.107.18:
площ: 264 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 32737.107.19:
площ: 16 940 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – Държавно
лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 32737.107.20:
площ: 3629 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 32737.107.21:
площ: 503 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 32737.52.22:
за местен път, собственост на Община Созопол,
площ преди промяната: 13 101 кв. м, площ след
промяната: 13 226 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.54.8:
изоставена орна земя, собственост на Яни Стоянов Мазов, площ преди промяната: 12 997 кв. м,
площ след промяната: 12 784 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.54.9:
изоставена орна земя, собственост на Димитър Михалев Козарев, площ преди промяната:
3500 кв. м, площ след промяната: 2706 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.54.21:
изоставена орна земя, собственост на км. Индже войвода – ост. общински фонд, площ преди
промяната: 32 124 кв. м, площ след промяната:
32 132 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.54.24:
изоставена орна земя, собственост на Никола
Димитров Фенеров, площ: 9050 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.54.27:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 1 738 072 кв. м, площ след промяната:
1 738 293 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.54.30:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на км. Индже войвода, площ преди
промяната: 6256 кв. м, площ след промяната:
6228 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.54.31:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на км. Индже войвода, площ преди
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промяната: 2500 кв. м, площ след промяната:
2524 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.54.32:
друг вид земеделска земя, собственост на км. Индже войвода – ост. общински фонд, площ преди
промяната: 2595 кв. м, площ след промяната:
2639 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.54.33:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на км. Индже войвода, площ преди
промяната: 814 кв. м, площ след промяната:
524 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.54.35:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 8884 кв. м, площ след промяната:
7253 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.54.36:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 22 543 кв. м, площ след промяната:
23 210 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.54.37: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 6908 кв. м,
площ след промяната: 6900 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.55.45:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 1 314 276 кв. м, площ след промяната:
1 308 077 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.55.49:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 176 681 кв. м, площ след промяната:
174 734 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.55.50:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на МЗГ – Държавно лесничейство,
площ преди промяната: 5212 кв. м, площ след
промяната: 5162 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.55.63:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на МЗГ – Държавно лесничейство,
площ преди промяната: 10 095 кв. м, площ след
промяната: 10 054 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.56.2:
нива, собственост на „Агроенерджи Инвест“ –
АДСИЦ, площ преди промяната: 6999 кв. м, площ
след промяната: 6988 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.56.3:
нива, собственост на Златка Райкова Димитрова,
площ преди промяната: 10 600 кв. м, площ след
промяната: 9864 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.56.33: за
животновъдна ферма, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 9723 кв. м, площ след
промяната: 10 936 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.56.34:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на км. Индже войвода, площ преди
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промяната: 4608 кв. м, площ след промяната:
4685 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.56.35:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на км. Индже войвода, площ преди
промяната: 9406 кв. м, площ след промяната:
9356 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.57.59:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на км. Индже войвода, площ преди
промяната: 1040 кв. м, площ след промяната:
1108 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.57.60: пасище, собственост на км. Индже войвода – ост. общински фонд, площ преди промяната: 5388 кв. м,
площ след промяната: 9665 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.57.61:
нелесоп ри г од на п лощ – д ървесна рас т и т елност, храсти, собственост на км. Индже войвода – ост. общински фонд, площ преди промяната:
4393 кв. м, площ след промяната: 4181 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.57.63:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на км. Индже войвода, площ преди
промяната: 602 кв. м, площ след промяната:
562 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.57.69:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на кметство с. Индже войвода, площ преди промяната: 1 841 805 кв. м, площ след промяната:
1 839 658 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.58.19:
нива, собственост на Тодор Стоянов Панев, площ
преди промяната: 4999 кв. м, площ след промяната: 4204 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.58.21:
нива, собственост на км. Индже войвода – ост. общински фонд, площ преди промяната: 6993 кв. м,
площ след промяната: 4982 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.58.27:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на км. Индже войвода, площ преди
промяната: 2233 кв. м, площ след промяната:
1372 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.58.28:
скали, собственост на държавата – МОСВ, площ
преди промяната: 4879 кв. м, площ след промяната: 4497 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.45:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 3 278 488 кв. м, площ след промяната:
3 267 131 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.51:
нива, собственост на Стоян Димитров Манджиков, площ преди промяната: 24 996 кв. м, площ
след промяната: 24 816 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.54:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на км. Индже войвода, площ преди
промяната: 1241 кв. м, площ след промяната:
1220 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 32737.59.55:
нелесоп ри г од на п лощ – д ървесна рас т и т елност, храсти, собственост на км. Индже войвода – ост. общински фонд, площ преди промяната:
2170 кв. м, площ след промяната: 1980 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.57:
за курортен хотел, почивен дом, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 16 787 кв. м, площ след промяната:
17 408 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.59:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на МЗГ – Държавно
лесничейство, площ преди промяната: 2524 кв. м,
площ след промяната: 951 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.60:
за курортен хотел, почивен дом, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 11 137 кв. м, площ след промяната:
5423 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.61:
за курортен хотел, почивен дом, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 9238 кв. м, площ след промяната:
9062 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.62: за
стопански двор, собственост на държавата чрез
ЮИДП ДП, площ преди промяната: 2056 кв. м,
площ след промяната: 3439 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.63:
за курортен хотел, почивен дом, собственост на
държавата чрез ЮИДП ДП, площ преди промяната: 775 кв. м, площ след промяната: 918 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.64: за
стопански двор, собственост на държавата чрез
ЮИДП ДП, площ преди промяната: 8436 кв. м,
площ след промяната: 9426 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.65:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 2313 кв. м, площ след промяната:
2978 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.66:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на км. Индже войвода, площ преди
промяната: 1040 кв. м, площ след промяната:
366 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.69:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 2428 кв. м, площ след промяната:
2681 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.60.6:
нива, собственост на „Артемис 69 М“ – ЕООД,
площ преди промяната: 9999 кв. м, площ след
промяната: 9138 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.60.25:
нива, собственост на Георги Прокопов Коточев,
площ преди промяната: 6000 кв. м, площ след
промяната: 5984 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.60.29:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
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собственост на км. Индже войвода, площ преди
промяната: 2996 кв. м, площ след промяната:
2861 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.60.30:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на км. Индже войвода, площ преди
промяната: 3819 кв. м, площ след промяната:
3458 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.60.31:
нелесоп ри г од на п лощ – д ървесна рас т и т елност, храсти, собственост на км. Индже войвода – ост. общински фонд, площ преди промяната:
1302 кв. м, площ след промяната: 2028 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.62.47:
нива, собственост на Калина Стоева Тодорова,
площ преди промяната: 19 994 кв. м, площ след
промяната: 19 952 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.62.48:
нива, собственост на Георги Атанасов Райков,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2026 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.62.70: за
местен път, собственост на Министерството на
транспорта, площ преди промяната: 22 088 кв. м,
площ след промяната: 22 067 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.63.18:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на кметство с. Индже войвода, площ преди
промяната: 954 242 кв. м, площ след промяната:
951 944 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.95.17:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на кметство с. Индже войвода, площ преди промяната: 3 942 622 кв. м, площ след промяната:
3 946 991 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.12:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Георги Недялков Иванов, площ преди промяната: 8005 кв. м, площ след промяната: 7517 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.13:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Тодор Николов Тодоров, площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след промяната: 2859 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.14:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Недялко Стоянов Тъпчев, площ: 4999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.106.12:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 2 805 473 кв. м, площ след промяната:
2 805 417 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.106.13:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на МЗГ – Държавно лесничейство,
площ преди промяната: 18 792 кв. м, площ след
промяната: 18 850 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32737.107.3:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Анка Янкова Георгиева, Бърза Недялкова
Иванова, Димитрина Янкова Караманска, Стоян
Георгиев Атанасов, Георги Христов Айтов, Стамелина Георгиева Айтова, Димитър Райков Ципоров,
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Милка Георгиева Хундрева, Георги Пеев Хундрев,
Злата Георгиева Хундрева, Калин Василев Абрашев, Георги Стоянов Келешев, Анастас Георгиев
Кърпичев, Никола Тодоров Сербезов, Петър Р.
Кофтинков, Злата Георгиева Стоянова, Евтим
Димов Келешев, Жеко Георгиев Хундрев, Стефан
Димитров Кехайов, Христо Драгинов Христов,
Комня Георгиева Жекова, Стана Димова Димитрова, Руса Стоянова Иванова, МЗГ – Държавно
лесничейство, Димитър Георгиев Цифондарев,
Райка Драганова Николова, Жеко Тодоров Жеков, Костадин Мастор Петков, Тодора Евтимова
Келешева, Петко Димов Келешев, Анастасия
Иванова Михова, Тодор Георгиев Хундрев, Мария
Митрева Сунгова, Георги Димитров Кърпичев,
Гения Станков Гениев, Мара Ц. Пеева, Анастасия
К. Апостолова, Жека Тодорова Гениева, Тона Димова Димитрова, Стоян Григоров Стоянов, Димо
Георгиев Ковачев, Кера Тодорова Костадинова,
Кера Добрева Костадинова, Михо Цветков Михов, Елена Христова Мазнева, Димитър Георгиев
Кърпичев, Иван Тодоров Пеев, Митра Станкова
Георгиева, Димитър Стефанов Димитров, Злата
Димитрова Добрева, Злата Тодорова Хундрева,
Михал Добрев Михалев, Атанас Янев Гърлаков,
Стана Недялкова Гайдова, Апостол Желязков
Апостолов, Янчо Атанасов Сунгов, Вълкан Янев
Вълканов, Георги Пеев Мутафчиев, Стана Николова Георгиева, Руса Димова Георгиева, Стана
Петрова Атанасова, Елена Димова Жекова, Георги Христов Праматаров, Кера Добрева Жекова,
Стамат Киров Стаматов, Рада Георгиева Тодорова, Недялко Димитров Гайдов, Иван Тодоров
Мудиев, Рада Георгиева Тодорова, Анастасия
Тодорова Ковачева, Вълка Р. Георгиева, Янко
Георгиев Цифундаров, Анастасия Димова Георгиева, Жеко Недялков Карауланов, Тодор Иванов
Узунов, Георги Мастор Петков, Георги Добрев
Дачев, Георги Станков Гърнев, Хрисул Тодоров
Кръчмаров, Манда Георгиева Недялкова, Тодора
Георгиева Петкова, Тодора Добрева Добрева, Неделчо Стоянов Тъпчев, Рада М. Петрова, Атанас
Тодоров Кръчмаров, Костадин Станков Гърнев и
Атанас Жеков Тодоров, площ преди промяната:
295 729 кв. м, площ след промяната: 295 643 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 32737.54.34:
площ: 27 803 кв. м, за местен път, собственост
на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 32737.55.64:
площ: 27 039 кв. м, за местен път, собственост
на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 32737.58.29:
площ: 1873 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на км. Индже войвода;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.53:
площ: 4999 кв. м, нива, собственост на Димо
Михалев Шопов;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.56:
площ: 3987 кв. м, друг вид земеделска земя, соб-
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ственост на км. Индже войвода – ост. общински
фонд;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.67:
площ: 21 684 кв. м, за местен път, собственост
на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.68:
площ: 30 413 кв. м, за местен път, собственост
на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 32737.59.70:
площ: 31 231 кв. м, за местен път, собственост
на Община Созопол;
поземлен имот с идентификатор 32737.60.17:
площ: 7002 кв. м, нива, собственост на км. Индже
войвода – ост. общински фонд;
поземлен имот с идентификатор 32737.60.32:
площ: 3968 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на км. Индже войвода;
поземлен имот с идентификатор 32737.60.33:
площ: 8257 кв. м, нелесопригодна площ – дървесна растителност, храсти, собственост на км. Индже
войвода – ост. общински фонд;
поземлен имот с идентификатор 32737.62.56:
площ: 6583 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на км. Индже войвода;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.8:
площ: 2 250 235 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – Държавно
лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 32737.104.17:
площ: 45 455 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32737.107.5:
площ: 5 416 356 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – Държавно
лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 32737.107.6:
площ: 373 083 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – Държавно
лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 32737.107.8:
площ: 20 568 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9762
ЗАПОВЕД № КД-14-148
от 16 декември 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-80944-30.06.2020 г.,
вх. № 09-80953-30.06.2020 г. и вх. № 09-8094830.06.2020 г. от СГКК – Ямбол, и приложените към
тях документи и материали, определени по чл. 58
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и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) на с. Гранитово,
EKATTE 17748, община Елхово, одобрени със
Заповед № РД-18-1640 от 20.09.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 17748.10.615:
площ: 2933 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 17748.10.616:
площ: 310 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 17748.10.617:
площ: 169 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 17748.13.611:
площ: 512 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 17748.19.901:
площ: 183 кв. м, за местен път, собственост на
Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 17748.28.622:
площ: 222 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 17748.28.623:
площ: 410 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 17748.28.624:
площ: 52 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 17748.30.578:
площ: 155 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 17748.70.517:
площ: 228 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 17748.70.518:
площ: 122 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 17748.70.519:
площ: 349 кв. м, нива, собственост на Община
Елхово;
поземлен имот с идентификатор 17748.53.642:
площ: 641 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 17748.53.643:
площ: 123 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 17748.53.644:
площ: 1725 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
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поземлен имот с идентификатор 17748.53.645:
площ: 3015 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 17748.53.646:
площ: 247 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 17748.53.647:
площ: 601 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 17748.53.648:
площ: 342 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 17748.73.648:
площ: 79 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 17748.74.878:
площ: 199 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 17748.74.879:
площ: 1125 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.514:
площ: 32 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.515:
площ: 210 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.516:
площ: 650 кв. м, за местен път, собственост на
Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.517:
площ: 266 кв. м, за местен път, собственост на
Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.518:
площ: 503 кв. м, за местен път, собственост на
Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.519:
площ: 433 кв. м, за местен път, собственост на
Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.520:
площ: 94 кв. м, за местен път, собственост на
Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.521:
площ: 4 кв. м, лозе, собственост на Петър Иванов Петров;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.522:
площ: 17 кв. м, лозе, собственост на Атанас
Петров Димитров;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.523:
площ: 29 кв. м, лозе, собственост на Христо Неделев Димитров;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.524:
площ: 30 кв. м, лозе, собственост на „Витенда“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.525:
площ: 8 кв. м, лозе, собственост на „Витенда“ – ЕООД;
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поземлен имот с идентификатор 17748.93.500:
площ: 492 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 17748.54.745:
площ: 269 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Елхово;
поземлен имот с идентификатор 17748.225.497:
площ: 3761 кв. м, за местен път, собственост на
Община Елхово.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 17748.10.43:
нива, собственост на „Ставен“ – АД, площ преди
промяната: 3000 кв. м, площ след промяната:
2892 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.10.45:
нива, собственост на Мария Димитрова ВълковаЯлъмова, площ преди промяната: 4499 кв. м,
площ след промяната: 4484 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.10.56:
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди
промяната: 5999 кв. м, площ след промяната:
5985 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.10.105: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елхово, площ преди промяната:
718 кв. м, площ след промяната: 693 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.10.106:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 1596 кв. м, площ след промяната:
1576 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.10.171: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елхово, площ преди промяната:
3021 кв. м, площ след промяната: 195 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.10.483: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 26 057 кв. м, площ
след промяната: 27 201 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.10.548:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1072 кв. м, площ
след промяната: 207 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.10.549:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 429 кв. м, площ
след промяната: 200 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.10.556:
пасище, собственост на Кръстинка Георгиева
Петрова, площ преди промяната: 5104 кв. м, площ
след промяната: 4601 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.10.614:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 573 кв. м, площ
след промяната: 127 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.11.40:
нива, собственост на Георги Иванов Христов,
площ преди промяната: 3673 кв. м, площ след
промяната: 3597 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 17748.11.41:
нива, собственост на Янка Димитрова Гаврилова,
Пейо Димитров Пеев и Елена Димитрова Злат
кова, площ преди промяната: 3600 кв. м, площ
след промяната: 3460 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.11.42:
нива, собственост на Желязко Янев Желязков,
площ преди промяната: 3599 кв. м, площ след
промяната: 3433 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.11.43:
нива, собственост на Явор Дамянов Арнаудов,
площ преди промяната: 3601 кв. м, площ след
промяната: 3401 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.11.44:
нива, собственост на Динко Ангелов Лазаров,
площ преди промяната: 4700 кв. м, площ след
промяната: 4397 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.11.45:
нива, собственост на Димитър Христов Стоянов,
площ преди промяната: 7099 кв. м, площ след
промяната: 6649 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.11.46:
нива, собственост на „Ставен“ – АД, площ преди
промяната: 8200 кв. м, площ след промяната:
7747 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.11.47:
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди
промяната: 6384 кв. м, площ след промяната:
6004 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.11.48:
нива, собственост на Иван Петков Чиликов,
площ преди промяната: 4799 кв. м, площ след
промяната: 3330 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.11.100: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елхово, площ преди промяната:
1945 кв. м, площ след промяната: 695 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.13.21:
нива, собственост на „Жарден“ – ЕООД, площ
преди промяната: 1999 кв. м, площ след промяната: 1627 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.13.22:
нива, собственост на „Агро Финанс“ – АДСИЦ,
площ преди промяната: 2200 кв. м, площ след
промяната: 2044 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.13.23:
нива, собственост на „Росагрофонд“ – ООД,
площ преди промяната: 2200 кв. м, площ след
промяната: 2082 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.13.24:
нива, собственост на Димитър Христов Реалов,
площ преди промяната: 3500 кв. м, площ след
промяната: 3349 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.13.25:
нива, собственост на Иванка Николова Дахтерова, площ преди промяната: 3000 кв. м, площ
след промяната: 2892 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.13.26:
нива, собственост на Ангел Георгиев Кеманов,
площ преди промяната: 4200 кв. м, площ след
промяната: 4084 кв. м;

С Т Р.

262

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 17748.13.27:
нива, собственост на Стана Хр. Поптодорова и
Хр. Шиваров, площ преди промяната: 4600 кв. м,
площ след промяната: 4510 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.13.28:
нива, собственост на „Х л яб и х лебни изделия“ – ЕООД, площ преди промяната: 4570 кв. м,
площ след промяната: 4503 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.13.29:
нива, собственост на Никола Петров Гинчев,
площ преди промяната: 4798 кв. м, площ след
промяната: 4747 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.13.30:
нива, собственост на „Ставен“ – АД, площ преди
промяната: 6110 кв. м, площ след промяната:
6068 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.13.31:
нива, собственост на Иван Михаилов Гуденов,
площ преди промяната: 8000 кв. м, площ след
промяната: 7970 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.13.32:
нива, собственост на Яна Христова Венкова,
площ преди промяната: 8631 кв. м, площ след
промяната: 8605 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.13.33:
нива, собственост на Иван Петков Чиликов,
площ преди промяната: 13 888 кв. м, площ след
промяната: 13 873 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.13.45: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 13 899 кв. м, площ
след промяната: 22 434 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.13.203:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 1825 кв. м, площ след промяната:
1808 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.13.608:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 2726 кв. м, площ след промяната:
2696 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.13.609:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2507 кв. м, площ след промяната: 624 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.13.610:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3216 кв. м, площ след промяната: 1479 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.14.1: друг
вид земеделска земя, собственост на Яни Костадинов Янев, площ преди промяната: 3232 кв. м,
площ след промяната: 2423 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.14.2:
д ру г ви д земеделск а зем я, с о б с т вено с т на
„С.И.Г.“ – ООД, площ преди промяната: 2000 кв. м,
площ след промяната: 1661 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.14.3:
друг вид земеделска земя, собственост на Георги Атанасов Арнаудов, площ преди промяната:
2500 кв. м, площ след промяната: 2178 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 17748.14.4:
друг вид земеделска земя, собственост на Желяза Георгиева Узунова, площ преди промяната:
3699 кв. м, площ след промяната: 3341 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.14.5:
друг вид земеделска земя, собственост на „Мартинес“ – ЕООД, площ преди промяната: 3000 кв. м,
площ след промяната: 2561 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.14.6:
за местен път, собственост на Община Елхово,
площ преди промяната: 3045 кв. м, площ след
промяната: 2918 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.14.7:
друг вид земеделска земя, собственост на Елена
Михайлова Атанасова, площ преди промяната:
3000 кв. м, площ след промяната: 2590 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.14.70:
нива, собственост на Иван Петков Чиликов,
площ преди промяната: 4698 кв. м, площ след
промяната: 4293 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.14.89:
нива, собственост на Митка Йорданова Маринова,
площ преди промяната: 7800 кв. м, площ след
промяната: 7702 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.14.164:
нива, собственост на Христо Иванов Христов,
площ преди промяната: 6237 кв. м, площ след
промяната: 5896 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.14.165:
нива, собственост на Георги Иванов Христов,
площ преди промяната: 6236 кв. м, площ след
промяната: 5875 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.14.214: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елхово, площ преди промяната:
11 874 кв. м, площ след промяната: 11 859 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.14.565:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 5381 кв. м, площ след промяната:
5364 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.19.1:
друг вид земеделска земя, собственост на „Мартинес“ – ЕООД, площ преди промяната: 3899 кв. м,
площ след промяната: 2445 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.19.2: друг
вид земеделска земя, собственост на „Росагрофонд“ – ООД, площ преди промяната: 5200 кв. м,
площ след промяната: 4791 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.19.3:
друг вид земеделска земя, собственост на Румяна Христова Тагарева, площ преди промяната:
3500 кв. м, площ след промяната: 3040 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.19.145:
за местен път, собственост на Община Елхово,
площ преди промяната: 3239 кв. м, площ след
промяната: 4071 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.19.147: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елхово, площ преди промяната:
1911 кв. м, площ след промяната: 765 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 17748.22.1:
нива, собственост на Георги Стоянов Богданов,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2752 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.22.2:
нива, собственост на „Зомаш“ – ООД, площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната:
2952 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.22.4:
нива, собственост на Желязко Димитров Инжелиев, площ преди промяната: 3413 кв. м, площ
след промяната: 3354 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.22.5:
нива, собственост на Веселина Димова Желева,
площ преди промяната: 3599 кв. м, площ след
промяната: 3568 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.22.7:
ливада, собственост на „Мартинес“ – ЕООД,
площ преди промяната: 4001 кв. м, площ след
промяната: 3946 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.22.8:
ливада, собственост на Павли Янчев Великов,
площ преди промяната: 4000 кв. м, площ след
промяната: 3929 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.22.26:
изоставена орна земя, собственост на Тодор
Стойчев Макров и Стоян Иванов Митев, площ
преди промяната: 5047 кв. м, площ след промяната: 4475 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.22.29:
нива, собственост на „Булгар Агро“ – ЕООД,
площ преди промяната: 3996 кв. м, площ след
промяната: 3954 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.22.39:
за складова база, собственост на Живко Иванов
Вълчанов, площ преди промяната: 4000 кв. м,
площ след промяната: 3923 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.22.42:
изоставена орна земя, собственост на Каля Георгиева Пеева, площ преди промяната: 1900 кв. м,
площ след промяната: 1866 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.22.45:
изоставена орна земя, собственост на „Жарден“ – ЕООД, площ преди промяната: 2999 кв. м,
площ след промяната: 2945 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.22.63:
изоставена орна зем я, собственост на Йордан Христ ов Иванов, площ преди промяната:
9395 кв. м, площ след промяната: 9237 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.22.66:
нива, собственост на Марина Георгиева Киманова, площ преди промяната: 3000 кв. м, площ
след промяната: 2926 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.22.68:
н и в а , с о б с т в е н о с т н а „З о м а ш “ – О ОД , и
Иван Христ ов Бозов, площ преди промяната:
10 996 кв. м, площ след промяната: 10 877 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.22.76:
нива, собственост на „Фронт Ойл“ – ООД, площ
преди промяната: 15 352 кв. м, площ след промяната: 15 288 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 17748.22.240:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елхово, площ преди промяната: 669 кв. м, площ след промяната: 662 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.22.554:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 565 кв. м, площ след промяната: 307 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.25.454:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 21 735 кв. м, площ след промяната:
18 266 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.25.564:
пасище, собственост на „Мартинес“ – ЕООД,
площ преди промяната: 983 кв. м, площ след
промяната: 622 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.28.23:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Елхово, площ преди промяната:
4812 кв. м, площ след промяната: 4743 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.28.24:
изоставена орна земя, собственост на Трифон Атанасов Динков, площ преди промяната: 3370 кв. м,
площ след промяната: 2874 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.28.83:
изоставена орна земя, собственост на „Булгарконтакт“ – ЕООД, площ преди промяната: 5405 кв. м,
площ след промяната: 4994 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.28.167: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 49 667 кв. м, площ
след промяната: 69 767 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.28.192:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 7374 кв. м, площ след промяната:
7332 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.28.198:
за местен път, собственост на Община Елхово,
площ преди промяната: 3290 кв. м, площ след
промяната: 3036 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.28.255:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 8040 кв. м, площ след промяната:
3344 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.28.581:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елхово, площ преди промяната: 588 кв. м, площ след промяната: 557 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.30.74:
нива, собственост на Жанка Димова Михаилова,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2963 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.30.77:
нива, собственост на Мария Стоянова Бембекова,
площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след
промяната: 2873 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.30.78:
нива, собственост на Атанас Желязков Коста-
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динов, площ преди промяната: 2500 кв. м, площ
след промяната: 2392 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.30.79:
нива, собственост на „Каме България“ – ЕООД,
площ преди промяната: 3598 кв. м, площ след
промяната: 3452 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.30.80:
нива, собственост на „Зомаш“ – ООД, площ преди промяната: 3300 кв. м, площ след промяната:
3267 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.30.81:
нива, собственост на „Мартинес“ – ЕООД и Димитър Петров Василев, площ преди промяната:
3399 кв. м, площ след промяната: 3312 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.30.82:
нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД,
площ преди промяната: 2700 кв. м, площ след
промяната: 2628 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.30.83:
нива, собственост на Иван Николов Ванков и
Цветан Михайлов Михайлов, площ преди промяната: 2700 кв. м, площ след промяната: 2642 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.30.84:
нива, собственост на Камен Николов Ванков,
площ преди промяната: 2100 кв. м, площ след
промяната: 2076 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.30.85:
нива, собственост на Радка Желязкова Ватрачка,
площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след
промяната: 1987 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.30.86:
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди
промяната: 3400 кв. м, площ след промяната:
3379 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.30.104:
нива, собственост на Димо Михаилов Димов,
площ преди промяната: 6196 кв. м, площ след
промяната: 5981 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.30.110:
нива, собственост на Яни Желязков Янакиев,
площ преди промяната: 5249 кв. м, площ след
промяната: 5211 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.30.176:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 8567 кв. м, площ след промяната:
8558 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.30.271: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елхово, площ преди промяната:
2971 кв. м, площ след промяната: 580 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.30.284:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 546 кв. м, площ след промяната: 330 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.30.577: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 12 544 кв. м, площ
след промяната: 26 497 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.32.68:
нива, собственост на Стойко Петров Стойков,
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площ преди промяната: 12 626 кв. м, площ след
промяната: 12 576 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.38.86: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елхово, площ преди промяната:
7280 кв. м, площ след промяната: 7269 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.38.100: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елхово, площ преди промяната:
1031 кв. м, площ след промяната: 975 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.60.64:
нива, собственост на Стана Хр. Поптодорова и
Хр. Шиваров, площ преди промяната: 1240 кв. м,
площ след промяната: 1197 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.60.65:
нива, собственост на Мария Лазарова Шиварова,
площ преди промяната: 1170 кв. м, площ след
промяната: 1038 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.60.66:
нива, собственост на Ивана Иванова Пенчева,
площ преди промяната: 1199 кв. м, площ след
промяната: 995 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.60.74:
нива, собственост на Яни Иванов Лазаров, площ
преди промяната: 2817 кв. м, площ след промяната: 817 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.60.76:
друг вид земеделска земя, собственост на Марина Николова Попова, площ преди промяната:
5599 кв. м, площ след промяната: 5468 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.61.66:
нива, собственост на Мария Атанасова Илиева,
площ преди промяната: 1200 кв. м, площ след
промяната: 925 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.61.67:
нива, собственост на Георги Петров Гендов,
площ преди промяната: 2071 кв. м, площ след
промяната: 1915 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.61.76:
нива, собственост на Община Елхово, площ преди промяната: 2238 кв. м, площ след промяната:
1788 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.70.67:
нива, собственост на Георги Желязков Гендов,
площ преди промяната: 3200 кв. м, площ след
промяната: 2850 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.70.71:
нива, собственост на Община Елхово, площ преди промяната: 2404 кв. м, площ след промяната:
853 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.70.72:
нива, собственост на Атанас Великов Димитров,
площ преди промяната: 2306 кв. м, площ след
промяната: 1079 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.70.73:
нива, собственост на Георги Ташев Костадинов,
площ преди промяната: 3948 кв. м, площ след
промяната: 2140 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.70.506:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
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ственост на Община Елхово, площ преди промяната: 707 кв. м, площ след промяната: 415 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.70.510: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елхово, площ преди промяната:
841 кв. м, площ след промяната: 433 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.38.49:
друг вид земеделска земя, собственост на Атанас Георгиев Раданов, площ преди промяната:
2599 кв. м, площ след промяната: 2446 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.38.50:
друг вид земеделска земя, собственост на Геор
ги Петров Раданов, площ преди промяната:
1000 кв. м, площ след промяната: 933 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.38.51:
друг вид земеделска земя, собственост на Камелия Петкова Петкова, площ преди промяната:
1292 кв. м, площ след промяната: 1224 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.38.52:
д ру г ви д земеделск а зем я, с о б с т вено с т на
„С.И.Г.“ – ООД, площ преди промяната: 993 кв. м,
площ след промяната: 966 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.38.289:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 4639 кв. м, площ след промяната:
4400 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.38.597:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елхово, площ преди промяната: 136 кв. м, площ след промяната: 129 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.53.280: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 79 266 кв. м, площ
след промяната: 90 479 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.73.10:
нива, собственост на Господин Динков Брайков
и Иван Михаилов Бозов, площ преди промяната:
8197 кв. м, площ след промяната: 8138 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.73.15:
нива, собственост на Димитър Георгиев Куртев,
площ преди промяната: 3081 кв. м, площ след
промяната: 2883 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.73.28:
нива, собственост на Желязко Иванов Андонов,
площ преди промяната: 3500 кв. м, площ след
промяната: 3408 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.73.36:
нива, собственост на Цветан Михайлов Михайлов,
площ преди промяната: 4901 кв. м, площ след
промяната: 4863 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.73.136: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елхово, площ преди промяната:
939 кв. м, площ след промяната: 933 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.73.147: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елхово, площ преди промяната:
3064 кв. м, площ след промяната: 2657 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 17748.74.6:
нива, собственост на „Берки“ – ООД, площ преди промяната: 1784 кв. м, площ след промяната:
1705 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.74.7:
нива, собственост на Мартин Бойчев Ганев,
площ преди промяната: 2529 кв. м, площ след
промяната: 2375 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.74.8:
нива, собственост на Румен Георгиев Стоев,
площ преди промяната: 3395 кв. м, площ след
промяната: 3268 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.74.11:
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди промяната: 4018 кв. м, площ след промяната:
3181 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.74.12:
нива, собственост на Георги Иванов Христов
Гечев, площ преди промяната: 746 кв. м, площ
след промяната: 62 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.74.14:
нива, собственост на „Ивонти 2000“ – ЕООД,
площ преди промяната: 3687 кв. м, площ след
промяната: 3126 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.74.15:
нива, собственост на Елена Христова Ушарова,
площ преди промяната: 3680 кв. м, площ след
промяната: 3198 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.74.21:
нива, собственост на Мария Иванова Манолова,
площ преди промяната: 2578 кв. м, площ след
промяната: 2527 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.74.22:
нива, собственост на Каля Георгиева Пеева,
площ преди промяната: 2482 кв. м, площ след
промяната: 2371 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.74.23:
нива, собственост на Мария Димитрова Петрова,
площ преди промяната: 2300 кв. м, площ след
промяната: 2071 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.74.24:
нива, собственост на Желязко Стоянов Неделчев,
площ преди промяната: 2181 кв. м, площ след
промяната: 1950 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.74.25:
нива, собственост на „Ивонти 2000“ – ЕООД,
площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след
промяната: 3751 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.74.26:
нива, собственост на Яна Кръстева Колева, площ
преди промяната: 6000 кв. м, площ след промяната: 4260 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.74.27:
изоставена орна земя, собственост на Донка
Кръстева Андреева, площ преди промяната:
6280 кв. м, площ след промяната: 6047 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.74.35:
нива, собственост на Христо Георгиев Василев,
площ преди промяната: 2996 кв. м, площ след
промяната: 2836 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 17748.74.39:
нива, собственост на „Гид Пауър“ – ЕООД, площ
преди промяната: 3560 кв. м, площ след промяната: 3383 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.74.132: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елхово, площ преди промяната:
396 кв. м, площ след промяната: 290 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.74.169:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 6535 кв. м, площ след промяната:
6075 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.74.313:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 2654 кв. м, площ след промяната:
1508 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.74.359: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елхово, площ преди промяната:
11 018 кв. м, площ след промяната: 9071 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.74.545:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 3405 кв. м, площ след промяната:
2481 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.74.559: пасище, собственост на „Бизнес Интернет“ – ЕООД,
площ преди промяната: 4774 кв. м, площ след
промяната: 3850 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.74.602:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1138 кв. м, площ
след промяната: 1061 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.83.391:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 7954 кв. м, площ след промяната:
7953 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.83.511:
пасище, собственост на „Д и Д Ентърпрайсис“ –  
ЕООД, площ преди промяната: 2311 кв. м, площ
след промяната: 2255 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.9:
лозе, собственост на „Нилекс СА“ – ООД, площ
преди промяната: 4810 кв. м, площ след промяната: 4808 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.79:
лозе, собственост на Димитър Д. Неделев, площ
преди промяната: 4393 кв. м, площ след промяната: 4364 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.80:
лозе, собственост на Георги Веселинов Зафиров,
площ преди промяната: 3805 кв. м, площ след
промяната: 3721 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.81:
лозе, собственост на Иван Петков Чиликов и
Атанас Иванов Начев, площ преди промяната:
3084 кв. м, площ след промяната: 2990 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.82:
лозе, собственост на Янка Иванова Димитрова
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Неделева, площ преди промяната: 1992 кв. м,
площ след промяната: 1917 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.83:
лозе, собственост на Динко Янакиев Иванов,
площ преди промяната: 945 кв. м, площ след
промяната: 907 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.84:
лозе, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди
промяната: 1783 кв. м, площ след промяната:
1683 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.85:
лозе, собственост на Христо Неделев Димитров,
площ преди промяната: 1150 кв. м, площ след
промяната: 1074 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.86:
лозе, собственост на Атанас Петров Димитров,
площ преди промяната: 1150 кв. м, площ след
промяната: 1087 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.87:
лозе, собственост на Петър Иванов Петров, площ
преди промяната: 1150 кв. м, площ след промяната: 1102 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.88:
лозе, собственост на Мария Димитрова Петкова,
площ преди промяната: 1145 кв. м, площ след
промяната: 1120 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.89:
лозе, собственост на Мария Янева Великова,
площ преди промяната: 1420 кв. м, площ след
промяната: 1417 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.92:
лозе, собственост на Кула Димитрова Шиварова,
площ преди промяната: 1208 кв. м, площ след
промяната: 1189 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.93:
лозе, собственост на „Жарден“ – ЕООД, площ
преди промяната: 1208 кв. м, площ след промяната: 1170 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.94:
лозе, собственост на „Витенда“ – ЕООД, площ
преди промяната: 1208 кв. м, площ след промяната: 1151 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.95:
лозе, собственост на „Витенда“ – ЕООД, площ
преди промяната: 1209 кв. м, площ след промяната: 1130 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.368:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 19 018 кв. м, площ след промяната:
17 528 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.369:
за местен път, собственост на Община Елхово,
площ преди промяната: 3812 кв. м, площ след
промяната: 7034 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.372:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 21 745 кв. м, площ след промяната:
20 439 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.373:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 2769 кв. м, площ след промяната:
2324 кв. м;

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 17748.85.376:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5698 кв. м, площ
след промяната: 5534 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.384:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 1475 кв. м, площ след промяната:
1369 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.85.387:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5613 кв. м, площ след промяната: 4890 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.93.388:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3619 кв. м, площ
след промяната: 2712 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.98.370:
дере, собственост на Община Елхово, площ преди
промяната: 51 769 кв. м, площ след промяната:
51 751 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.54.230:
собственост на Община Елхово, данни преди промяната: за селскостопански, горски, ведомствен
път, площ: 7058 кв. м, данни след промяната: за
местен път, площ: 10378 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.54.238:
водно течение, река, собственост на МОCВ,
площ преди промяната: 25 857 кв. м, площ след
промяната: 25 531 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.54.250:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 8405 кв. м, площ след промяната:
7197 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.225.2:
за местен път, собственост на Община Елхово,
площ преди промяната: 2989 кв. м, площ след
промяната: 2986 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.225.7:
за местен път, собственост на Община Елхово,
площ преди промяната: 4810 кв. м, площ след
промяната: 566 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.225.31:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗХ,
площ преди промяната: 16 475 кв. м, площ след
промяната: 15 873 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17748.225.34:
пасище, собственост на Община Елхово, площ
преди промяната: 91 262 кв. м, площ след промяната: 90 295 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 17748.30.107:
площ: 250 кв. м, нива, собственост на Обласна
администрация Ямбол;
поземлен имот с идентификатор 17748.60.75:
площ: 2972 кв. м, нива, собственост на Яни Лазаров Иванов;
поземлен имот с идентификатор 17748.53.589:
площ: 5202 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
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народването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9763
ЗАПОВЕД № КД-14-149
от 17 декември 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-134733-9.11.2020 г.
от СГКК – Плевен, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) на:
I. С. Бръшляница, EKATTE 06690, община
Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-239 от
22.08.2017 г. на изпълнителни я директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 06690.122.996:
площ: 144 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06690.160.804:
площ: 136 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 06690.160.805:
площ: 9627 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 06690.508.475:
площ: 266 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06690.508.476:
площ: 567 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 06690.60.610:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 690 кв. м, площ след промяната: 687 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.6: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 865 кв. м, площ след промяната: 824 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.7:
пасище, собственост на Община Плевен, площ
преди промяната: 6978 кв. м, площ след промяната: 6741 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.9:
язовир, собственост на Община Плевен, площ
преди промяната: 80 770 кв. м, площ след промяната: 79 355 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 06690.122.10: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 2323 кв. м,
площ след промяната: 389 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.15:
нива, собственост на Райко Богомилов Щъркелов,
площ преди промяната: 2964 кв. м, площ след
промяната: 2935 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.16:
нива, собственост на „Сортови семена – Вардим“ – АД, площ преди промяната: 4709 кв. м,
площ след промяната: 4700 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.17:
нива, собственост на Дако Петков Даков и Събчо Петков Радионов, площ преди промяната:
4708 кв. м, площ след промяната: 4704 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.19:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 836 кв. м, площ след промяната: 807 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.24:
нива, собственост на Илиян Панайотов Василев,
площ преди промяната: 2100 кв. м, площ след
промяната: 2062 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.25:
нива, собственост на Първан Василев Миташев,
площ преди промяната: 2124 кв. м, площ след
промяната: 2086 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.138:
пасище, собственост на Община Плевен, площ
преди промяната: 654 кв. м, площ след промяната: 648 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.139:
дере, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 1709 кв. м, площ след промяната:
1471 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.173:
нива, собственост на Димитър Аспарухов Тодоров,
площ преди промяната: 2043 кв. м, площ след
промяната: 1994 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.181:
пасище, собственост на Община Плевен, площ
преди промяната: 1351 кв. м, площ след промяната: 375 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.207:
нива, собственост на Любен Трифонов Христанов,
площ преди промяната: 2008 кв. м, площ след
промяната: 1966 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.208:
нива, собственост на Николай Първанов Лазаров
и Господин Първанов Господинов, площ преди
промяната: 2076 кв. м, площ след промяната:
2041 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.217:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 3007 кв. м,
площ след промяната: 2972 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.218:
нива, собственост на Николай Първанов Лазаров,
Господин Първанов Господинов и Найден Тодоров
Бенов и Петра Найден, площ преди промяната:
6118 кв. м, площ след промяната: 6008 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 06690.122.219:
нива, собственост на Пена Петрова и София
и Първан Минкови, площ преди промяната:
4192 кв. м, площ след промяната: 4096 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.224:
нива, собственост на „Агро Финанс“ – АДСИЦ,
площ преди промяната: 2175 кв. м, площ след
промяната: 2137 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.225:
нива, собственост на Господин Първанов Господинов и Николай Първанов Лазаров, площ преди
промяната: 4193 кв. м, площ след промяната:
4117 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.226:
нива, собственост на Тодор Асенов Иванов, площ
преди промяната: 2341 кв. м, площ след промяната: 2304 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.228:
нива, собственост на Любка Тодорова Симеонова,
площ преди промяната: 2680 кв. м, площ след
промяната: 2634 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.230:
нива, собственост на Николай Първанов Лазаров
и Господин Първанов Господинов, площ преди
промяната: 2374 кв. м, площ след промяната:
2328 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.231:
нива, собственост на Любен Иванов Кабакчиев,
площ преди промяната: 2626 кв. м, площ след
промяната: 2550 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.232:
нива, собственост на Десислава Великова Петкова,
площ преди промяната: 2305 кв. м, площ след
промяната: 2260 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.233:
нива, собственост на „Сортови семена – Вардим“ – АД, площ преди промяната: 3646 кв. м,
площ след промяната: 3539 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.234:
нива, собственост на Христо Веселинов Анзъров,
площ преди промяната: 6295 кв. м, площ след
промяната: 6233 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.235:
нива, собственост на Ради Първанов Ненов, площ
преди промяната: 5462 кв. м, площ след промяната: 5289 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.236:
нива, собственост на Павлина Милкова Иванова,
площ преди промяната: 2592 кв. м, площ след
промяната: 2496 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.237:
нива, собственост на Петко Стефанов Петков,
площ преди промяната: 1361 кв. м, площ след
промяната: 1305 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.238:
нива, собственост на Димитър Аспарухов Тодоров, площ преди промяната: 591 кв. м, площ след
промяната: 565 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.239:
нива, собственост на „Сортови семена – Вар-
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дим“ – АД, площ преди промяната: 2032 кв. м,
площ след промяната: 1954 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.240:
нива, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 2428 кв. м, площ след промяната:
2252 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.243:
нива, собственост на Господин Първанов Господинов и Николай Първанов Лазаров, площ преди
промяната: 2164 кв. м, площ след промяната:
2084 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.244:
нива, собственост на „Серес“ – ЕАД, площ преди
промяната: 2224 кв. м, площ след промяната:
2156 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.245:
нива, собственост на Илия Димитров Иванов,
площ преди промяната: 942 кв. м, площ след
промяната: 919 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.246:
нива, собственост на Светлозар Иванов Дичевски,
площ преди промяната: 1491 кв. м, площ след
промяната: 1451 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.247:
нива, собственост на Тошко Великов Стоянов,
площ преди промяната: 1389 кв. м, площ след
промяната: 1347 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.248:
нива, собственост на „Агро Финанс“ – АДСИЦ,
площ преди промяната: 1436 кв. м, площ след
промяната: 1390 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.249:
нива, собственост на „Серес“ – ЕАД, площ преди промяната: 947 кв. м, площ след промяната:
920 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.250:
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД,
площ преди промяната: 707 кв. м, площ след промяната: 686 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.251:
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД,
площ преди промяната: 2697 кв. м, площ след
промяната: 2621 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.252:
нива, собственост на Маринка Маринова Стоянова, площ преди промяната: 775 кв. м, площ след
промяната: 756 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.253:
нива, собственост на „Серес“ – ЕАД, площ преди промяната: 902 кв. м, площ след промяната:
880 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.254:
нива, собственост на Димитрина Петрова Трифонова, площ преди промяната: 696 кв. м, площ
след промяната: 677 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.255:
нива, собственост на Николай Първанов Лазаров,
Господин Първанов Господинов и Тодор Николов
Палуков, площ преди промяната: 773 кв. м, площ
след промяната: 751 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 06690.122.256:
нива, собственост на Никола Великов Марков,
площ преди промяната: 4312 кв. м, площ след
промяната: 4179 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.257:
нива, собственост на Димитър Николов Маджаров, площ преди промяната: 4444 кв. м, площ
след промяната: 4299 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.258:
нива, собственост на „Агро Финанс“ – АДСИЦ,
площ преди промяната: 2896 кв. м, площ след
промяната: 2789 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.263:
нива, собственост на Маруца Христова Кръстева,
площ преди промяната: 425 кв. м, площ след
промяната: 393 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.264:
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД,
площ преди промяната: 425 кв. м, площ след промяната: 393 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.265:
нива, собственост на „Агро Финанс“ – АДСИЦ,
площ преди промяната: 540 кв. м, площ след
промяната: 499 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.266:
нива, собственост на „Лили“ – ЕООД, площ преди промяната: 539 кв. м, площ след промяната:
506 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.267:
нива, собственост на Димитър Илиев Минчев,
площ преди промяната: 669 кв. м, площ след
промяната: 647 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.270:
нива, собственост на Йордан Игнатов Крачунов,
площ преди промяната: 1982 кв. м, площ след
промяната: 1858 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.276:
нива, собственост на Николай Първанов Лазаров,
Господин Първанов Господинов и Кръстьо Иванов
Рачев, площ преди промяната: 1677 кв. м, площ
след промяната: 1579 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.277:
нива, собственост на Велика Петрова Кетипова,
площ преди промяната: 1721 кв. м, площ след
промяната: 1604 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.285:
нива, собственост на Илия Трифонов Щъркелов,
площ преди промяната: 351 кв. м, площ след
промяната: 326 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.286:
нива, собственост на Михо Йонков А., площ преди промяната: 1377 кв. м, площ след промяната:
1278 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.289:
нива, собственост на Димитър Парашкевов Кирниколов, площ преди промяната: 877 кв. м, площ
след промяната: 811 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.290:
нива, собственост на Никола Иванова Кирниколов, площ преди промяната: 846 кв. м, площ след
промяната: 785 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 06690.122.293:
нива, собственост на Веселин Георгиев Георгиев,
площ преди промяната: 2477 кв. м, площ след
промяната: 2305 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.295:
нива, собственост на Емил Миленов Кирниколов,
площ преди промяната: 1624 кв. м, площ след
промяната: 1522 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.296:
нива, собственост на Никола Иванова Кирниколов, площ преди промяната: 1647 кв. м, площ
след промяната: 1533 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.297:
нива, собственост на Цвета Кунева Вакова, площ
преди промяната: 3891 кв. м, площ след промяната: 3668 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.299:
нива, собственост на Николай Първанов Лазаров,
Господин Първанов Господинов и Найден Тодоров
Бенов и Петра Найден, площ преди промяната:
2830 кв. м, площ след промяната: 2655 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.300:
нива, собственост на Георги Калинов Петков,
Виктория Илиянова Андронова и Петко Цветанов
Илиев, площ преди промяната: 2839 кв. м, площ
след промяната: 2688 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.303:
нива, собственост на „Сортови семена – Вардим“ – АД, площ преди промяната: 2770 кв. м,
площ след промяната: 2675 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.304:
нива, собственост на Еленка Йорданова Цекова,
площ преди промяната: 1308 кв. м, площ след
промяната: 1246 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.305:
нива, собственост на Илия Димитров Илиев
Кетипов и Димитър Аспарухов Тодоров, площ
преди промяната: 1448 кв. м, площ след промяната: 1382 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.306:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Плевен, площ преди
промяната: 3515 кв. м, площ след промяната:
3482 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.310:
нива, собственост на Николай Първанов Лазаров
и Господин Първанов Господинов, площ преди
промяната: 1296 кв. м, площ след промяната:
1295 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.332:
нива, собственост на Димитър Аспарухов Тодоров, площ преди промяната: 452 кв. м, площ след
промяната: 427 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.387:
нива, собственост на Николай Първанов Лазаров
и Господин Първанов Господинов, площ преди
промяната: 711 кв. м, площ след промяната:
683 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.388:
нива, собственост на „Серес“ – ЕАД, площ пре-
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ди промяната: 711 кв. м, площ след промяната:
682 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.389:
нива, собственост на Светлозар Иванов Дичевски, площ преди промяната: 716 кв. м, площ след
промяната: 694 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.391:
нива, собственост на Община Плевен, площ преди
промяната: 12 665 кв. м, площ след промяната:
12 439 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.392:
нива, собственост на Дако Петков Даков и Събчо Петков Радионов, площ преди промяната:
3610 кв. м, площ след промяната: 3592 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.425:
нива, собственост на Дако Петков Даков и Събчо Петков Радионов, площ преди промяната:
4708 кв. м, площ след промяната: 4707 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.432:
нива, собственост на Димитър Аспарухов Трифонов, площ преди промяната: 349 кв. м, площ
след промяната: 329 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.522:
нива, собственост на „Серес“ – ЕАД, площ преди промяната: 671 кв. м, площ след промяната:
641 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.583:
нива, собственост на Иванка Христова Кръстева,
площ преди промяната: 427 кв. м, площ след
промяната: 393 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.591:
нива, собственост на Никола Иванова Кирниколов, площ преди промяната: 774 кв. м, площ след
промяната: 746 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.592:
нива, собственост на Николай Първанов Лазаров
и Господин Първанов Господинов, площ преди
промяната: 774 кв. м, площ след промяната:
744 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.593:
нива, собственост на Георги Петров Парашкевов,
площ преди промяната: 776 кв. м, площ след
промяната: 746 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.771:
нива, собственост на Димитър Аспарухов Тодоров, площ преди промяната: 623 кв. м, площ след
промяната: 606 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.772:
нива, собственост на Марин Георгиев Петков,
площ преди промяната: 590 кв. м, площ след
промяната: 572 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.841:
нива, собственост на Богомил Блажев Николов,
площ преди промяната: 1299 кв. м, площ след
промяната: 1263 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.842:
нива, собственост на Николай Първанов Лазаров
и Господин Първанов Господинов, площ преди
промяната: 1300 кв. м, площ след промяната:
1261 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 06690.122.951:
нива, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 292 кв. м, площ след промяната:
286 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.952:
нива, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 341 кв. м, площ след промяната:
333 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.953:
нива, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 341 кв. м, площ след промяната:
333 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.961:
нива, собственост на Господин Първанов Господинов, площ преди промяната: 1261 кв. м, площ
след промяната: 1231 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.122.962:
нива, собственост на „Серес“ – ЕАД, площ преди
промяната: 1265 кв. м, площ след промяната:
1238 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.160.21:
данни преди промяната: за местен път, собственост на Община Плевен, площ: 50 019 кв. м,
данни след промяната: за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата, площ:
50 157 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.124.37:
пасище, собственост на „Нура България“ – ООД,
площ преди промяната: 16 062 кв. м, площ след
промяната: 15 767 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.127.1:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗХ,
площ преди промяната: 7033 кв. м, площ след
промяната: 6627 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.127.5:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на Община Плевен, площ преди
промяната: 1714 кв. м, площ след промяната:
1526 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.127.6:
пасище, собственост на Община Плевен, площ
преди промяната: 4426 кв. м, площ след промяната: 2672 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.508.17:
пасище, собственост на Общински поземлен
фонд, площ преди промяната: 5706 кв. м, площ
след промяната: 5497 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06690.508.198:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
3202 кв. м, площ след промяната: 5222 кв. м.
II. С. Коиловци, EK ATTE 37856, община
П левен, одобрени със За повед № РД-18-152
от 1.08.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 37856.137.78:
площ: 341 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
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поземлен имот с идентификатор 37856.137.79:
площ: 956 кв. м, за местен път, собственост на
Община Плевен;
поземлен имот с идентификатор 37856.137.80:
площ: 753 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 37856.137.70:
за местен път, собственост на Община Плевен,
площ преди промяната: 5447 кв. м, площ след
промяната: 5288 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37856.137.73:
пасище, собственост на Общински поземлен фонд,
площ преди промяната: 40 264 кв. м, площ след
промяната: 39 429 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37856.137.75:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
26 073 кв. м, площ след промяната: 28 117 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37856.137.77:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Плевен, площ преди
промяната: 15 919 кв. м, площ след промяната:
15 711 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 37856.137.74:
площ: 2892 кв. м, за местен път, собственост на
Община Плевен.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗАПОВЕД № ОА04-9216
от 31 декември 2020 г.
Във връзка с експлоатацията на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства (ЗПБ) – строителни материали – варовици и базалтоиди, представляващи изключителна
държавна собственост, съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 1599 от 27.02.2017 г.,
заявление с вх. № ОА04-449/22.01.2020 г., допълнено с вх. № ОА04-5928/31.08.2020 г. и вх. № ОА049056/21.12.2020 г. от „Базалт България“ – ООД,
ЕИК 148149421, представлявано от Борислав
Досев – управител; на основание чл. 129, ал. 3,
т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 1 от ЗУТ; Решение
№ 227 на Министерския съвет от 12.04.2018 г. за
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предоставяне на концесия за добив на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – варовици и базалтоиди, от
находище „Станчова могила“, участък „Северен“
и участък „Южен“, разположено в землищата
на гр. Сухиндол, община Сухиндол, с. Димча и
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, на „Базалт България“ – ЕООД, гр. София; Заповед № ОА04-9649 от 23.12.2019 г. на
областния управител на област Велико Търново
за разрешаване изработването на специализиран
подробен устройствен план (СПУП) и транспортно-комуникационен план одобряване на задание;
Партида № D-00783 в Националния концесионен
регистър за концесия, предоставена от държавата;
Определение на Върховния административен съд
от 9.11.2015 г. за одобряване на споразумение от
2.11.2015 г. между „Базалт България“ – ЕООД, и
директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново; Решение
№ 801 от протокол № 64 от 29.08.2019 г. на Общинския съвет – Павликени; Решение № 338 от
протокол № 46 от 25.04.2019 г. и Решение № 45
от протокол № 4 от 31.01.2020 г. на Общинския
съвет Сухиндол; писмо с изх. № 66-805/27.11.2019 г.
на министъра на земеделието, храните и горите; писмо с изх. № 9400-5400/13.12.2019 г. на
Националния институт за недвижимо културно
наследство; съгласуване по чл. 128а, ал. 3 от
ЗУТ – писмо с изх. № EDN-590#1/6.02.2020 г. на
„Електроразпределение Север“ – АД; писмо с изх.
№ 1-3556/10.02.2020 г. на „ВиК Йовковци“ – ООД;
писмо с изх. № ОМ-Е2001-432/11.02.2020 г. на
„Овергаз Мрежи“ – АД; становище с № 08-00227/12.02.2020 г. на „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД; извършено съобщаване на
изработения проект на заинтересуваните лица от
общинските администрации: за община Павликени – обявление № УТС-02-16-1054/24.02.2020 г.,
публикувано и в „Държавен вестник“, бр. 30 от
2020 г.; акт от 16.06.2020 г., издаден от Община
Павликени за постъпилите в законоустановения
срок писмени възражения и искания по проекта;
Решение № 7 от протокол № 2 от 23.06.2020 г. на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията; за община Сухиндол – обявление
№ 06-00-31/25.02.2020 г., обявления, публикувани
в „Държавен вестник“, бр. 20 от 2020 г. и бр. 21
от 2020 г.; акт от 15.04.2020 г., издаден от Община
Сухиндол за непостъпили възражения по проекта;
Решение № 4 от протокол № 1 от 12.05.2020 г.
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията; протокол № 26 от 23.07.2020 г.
на Областния експертен съвет по устройство на
територията, назначен със заповед на областния
управител на област Велико Търново; писмо с
изх. № СКЗЗВ-02-185[3]/7.08.2020 г. на Басейнова
дирекция „Дунавски район“; здравно заключение
с изх. № РД-259-26/13.08.2020 г. на Регионалната
здравна инспекция – Велико Търново; Решение
№ 4-I-1 за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в
горски територии от Протокол № 4 от 9.12.2020 г.
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на комисия в Изпълнителната агенция по горите
с рег. индекс ИАГ-28345/09.12.2020 г., одобрявам
проект за специализиран подробен устройствен
план (СПУП) и транспортно-комуникационен
план въз основа на Решение № 227 на Министерския съвет от 12.04.2018 г. за предоставяне на
концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – варовици и базалтоиди, от находище „Станчова
могила“, участък „Северен“ и участък „Южен“,
разположено в землищата на гр. Сухиндол, община Сухиндол, с. Димча и с. Върбовка, община
Павликени, област Велико Търново, на „Базалт
България“ – ЕООД, гр. София, съгласно приетите
текстови и графични части на документацията,
представляващи неразделна част от настоящата
заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ нас
тоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния
съд – Велико Търново, в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез областния
управител на област Велико Търново.
Областен управител:
Л. Попова
116

ОБЩИНА ДОСПАТ
РЕШЕНИЕ № 199
от 23 декември 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 12 и ал. 2
от ЗМСМА, чл. 103, ал. 1, т. 1, чл. 104, ал. 1 и
2, чл. 105, т. 1, чл. 106, чл. 127, ал. 6 и 3 от ЗУТ,
протокол на ОЕСУТ № 20 от 17.12.2020 г., т. 1,
протокол от 14.12.2020 г. за проведено обществено обсъждане на община Доспат Общинският
съвет – гр. Доспат, реши:
1. Одобрява проект за изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Доспат за ПИ
с идентификатор № 23025.50.3 в м. Ирийте по
КККР на гр. Доспат и промяната на имота от
земеделска в урбанизирана територия, за която
се предвижда курортна зона Ок2 със застрояване до два етажа, височина на кота стреха 5 м и
следните показатели:
– плътност на застрояване (Пзастр.) – максимум 20 %;
– интензивност на застрояване (Кинт.) – максимум 0,5;
– плътност на озеленяване (Позел.) – минимум 60 %.
2. Възлага изпълнението на решението на
кмета на община Доспат, като в 7-дневен срок
да се обнародва решението на общото събрание
в „Държавен вестник“.
На основание чл. 215, ал. 6 от ЗУТ не подлежат на обжалване общите устройствени планове,
както и техните изменения.
Председател:
Ад. Ферев
86
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ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 1128
от 25 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и във
връзка с чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСПКВПП Общинският съвет – Казанлък, открива процедура за
приватизация и определя метод за извършване на
приватизация – публичен търг с явно наддаване
на общински нежилищен имот, както следва:
СОС с идентификатор 35167.502.4998.1.31 с площ
259,83 кв. м по КККР, одобрени със Заповед
№ РД-18-88 от 2015 г. на и.д. на АГКК, адрес:
Казанлък, ул. Опълченска № 36, ет. 1, обект 31,
намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 35167.502.4998, брой нива
на обекта: 1; предназначение на самостоятелния
обект: друг вид самостоятелен обект в сграда,
с площ 259,83 кв. м и 12,59 % (22,54 кв. м) от
общ. ч. на сградата и правото на строеж, общо
РЗП – 282,37 кв. м, ниво 1. По строителна документация обектът е с предназначение „Клуб“,
състоящ се от фоайе, зала за събрания, две заседателни зали и санитарни възли, част от партерен
етаж на сграда „Жилищен блок на ЗРНО „Шипка“
с клуб и гаражи“, в степен на завършеност „груб
строеж“, съгласно Удостоверение № 545 от 2018 г.
на главния архитект. Сградата е построена в
УПИ Х – „За ЖС“, в кв. 40 на гр. Казанлък по
действащ ПУП, одобрен със Заповед № РД-14-192
от 1987 г. на ОбС – Казанлък.
Председател:
Н. Златанов
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № ТУ-4
от 4 януари 2021 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 във връзка с
чл. 128, ал. 12 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, както
и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията
одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект на техническата
инфраструктура  – „Трасе на нов водопровод ∅ 40
за водоснабдяване на ПИ № 23008.11.2 по кадастралната карта на с. Дорково, община Ракитово,
област Пазарджик, от съществуващ водопровод
в имот № 02837.504.5 по кадастралната карта на
гр. Батак, разположен на територията на община
Батак и община Ракитово, област Пазарджик“,
засягащ имоти от кадастралната карта, както
следва: землище на гр. Батак, община Батак: 1. ПИ
№ 02837.504.5, НТП (за местен път), площ на имота
в дка – 0,364, обща засегната площ – 0,074 дка,
собственост – общинска публична, община Батак; 2. ПИ № 02837.504.1, НТП (за местен път),
площ на имота в дка – 3,932, обща засегната
площ – 0,050 дка, собственост – общинска пуб-
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лична, община Батак; землище на с. Дорково,
община Ракитово: ПИ № 23008.11.28, НТП (за
местен път), площ на имота в дка – 3,510, обща
засегната площ – 0,010 дка, собственост – общинска публична, община Ракитово.
На основание чл. 129, ал. 4 от ЗУТ настоящата
заповед да се обнародва в „Държавен вестник“
и на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ да се публикува на интернет страницата на Областна
администрация – Пазарджик.
Заповедта може да бъде обжалвана в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез областния управител пред Административния съд – Пазарджик, съгласно разпоредбите на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.
На основание чл. 129, ал. 6 от ЗУ Т след
влизането в сила на заповедта за одобряване на
подробния устройствен план кметовете на съответните общини да издадат заповед за служебно
отразяване на обекта в действащия за територията
общ устройствен план, без да се изменя планът.
Областен управител:
Ст. Мирев
117

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 304
от 19 ноември 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, чл. 2, ал. 2 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, издадена от министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
чл. 126, ал. 4, т. 2 от ЗУТ във връзка с Решение
№ 2 от протокол № 15 от 26.06.2019 г. на разширен
състав на ОЕСУТ при Община Русе и Решение
№ 1 от протокол № 20 от 23.09.2020 г. на разширен
състав на ОЕСУТ при Община Русе Общинският
съвет – Русе, реши:
1. Одобрява общ устройствен план на община
Русе с включени следните текстови и графични материали, неразделна част от настоящото решение:
1.1. Текстови материали:
Текстова част на ОУП на община Русе;
Правила и нормативи за прилагане на ОУП
на община Русе;
Приложение за недвижими културни ценности на територията на община Русе, включващо
Списък на НИНКН, Списък на регистрираните
археологически обекти, Списък на военните
паметници.
1.2. Графични материали:
Окончателен проект на ОУП на община Русе
М 1:25000;
Опорен план;
Схема по вид на собствеността;
Схема по вид на територията;
Схема на концепцията;
Схема на степента на урбанизация;
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Схема „Културно-историческо наследство“ (за
община Русе);
Схема „Културно-историческо наследство“
(за град Русе);
Схема „Електроснабдяване“;
Схема „ВиК“;
Схема „Газоснабдяване“;
Схема „Ландшафт“;
Схема „Транспортно-комуникационна схема
на гр. Русе“;
Схема „Транспортна инфраструктура и велоалеи“;
Схема „Транспортно-комуникационна схема
на община Русе“;
Схема на веломрежата на гр. Русе;
Схема „Водоснабдяване“;
Схема „Канализация“;
Схема „Електроснабдяване“;
Схема „Газоснабдяване“;
Схема „Ландшафт“;
Помощна схема „Терени горско стопанство“.
2. Възлага на кмета на община Русе да представя
за приемане от общинския съвет ежегоден доклад
за изпълнението на общия устройствен план на
общината и да прави предложения за изменение
на плана на основание чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.
Настоящото решение да бъде изпратено на
областния управител на област Русе в 7-дневен
срок от приемането му. В случай че не бъде върнато за ново обсъждане или не бъде обжалвано,
решението на общинския съвет да се изпрати за
обнародване в „Държавен вестник“.
Одобреният общ устройствен план на община
Русе подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Русе, пред Административния съд – Русе.
Одобреният ОУПО Русе и неговите приложения, ДЕО към плана да се публикуват на интернет
страницата на Община Русе.
Председател:
И. Пазарджиев
67

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 414
от 26 ноември 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 136, ал. 1
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, одобрява
изменение на общ устройствен план на община
Сливен за територия, в която попадат кадастрални райони (масиви) 10, 11 12, 13 и 14 в местност
Горен Караджаз, землище с. Селиминово, община Сливен, с промяна на устройствената зона в
„Сср – терени за земеделски нужди с възможност
за промяна предназначението“.
Председател:
Д. Митев
88
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РЕШЕНИЕ № 415
от 26 ноември 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 136, ал. 1
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, одоб
рява изменение на общ устройствен план на
община Сливен за територия, в която попада
поземлен имот с идентификатор 67338.47.65 в
местност Сливенски кър, землище гр. Сливен, с
промяна на устройствената зона в „Сср – терени
за земеделски нужди с възможност за промяна
предназначението“.
Председател:
Д. Митев
89
86. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, съобщава,
че на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление
№ С200022-091-0000690/9.12.2020 г. по изпълнително дело № 22150029027/2015 г. по описа на
ТД на НАП – София, възлага на „Дивелъпмънт
Асетс“ – ЕАД, ЕИК 204372726, със седалище и
адрес на управление: София, бул. Братя Бъкстон № 40, представлявано от Дима Климентова Шаранкова, следните недвижими имоти:
поземлен имот с идентификатор 68134.4081.1070
с административен адрес: София, район „Младост“, бул. Христофор Колу мб № 4, с площ
1836 кв. м, номер по предходен план: 1070, кв. 14,
при съседи: имот с идентификатор 68134.4081.353,
имот с идентификатор 68134.4081.394, имот с
идентификатор 68134.4081.2074, имот с идент ифи кат ор 68134.4081.24, и мо т с и ден т ификатор 68134.4081.2209, имот с идентификатор
68134.4081.2362, заедно с изградените в имота
сгради: A) сграда с идентификатор 68134.4081.1070.1
със застроена площ 108 кв. м, брой етажи: 1,
предназначение: сграда за търговия; Б) сграда
с идентификатор 68134.4081.1070.2 със застроена
площ 44 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
сграда за търговия; B) сграда с идентификатор
68134.4081.1070.3 със застроена площ 89 кв. м,
брой етажи: 2, предназначение: сграда за търговия; Г) сграда с идентификатор 68134.4081.1070.4
със застроена площ 178 кв. м, брой етажи: 3,
предназначение: сграда за търговия; Д) сграда
с идентификатор 68134.4081.1070.5 със застроена
площ 133 кв. м, брой етажи: 2, предназначение:
сграда за търговия.
53
8 . – На ц иона л нат а м у зи к а л на а к а дем и я
„Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание
чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално
направление 8.3. Музикално и танцово изкуство
за професор по: Мениджмънт на музикалните
индустрии – един, към катедра „Дирижиране и
композиция“; Оперно пеене с диригент – един,
към катедра „Музикално-сценични изкуства“;
главен асистент по пиано – един, към Клавирна
катедра, със срок 2 месеца от обнародването в
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„Държавен вестник“. Документи – в учебен отдел
на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94,
тел. 02/44 09 747.
63
82. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурс за академична длъжност в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина по
научна специалност „Инфекциозни болести“ –
1 място за професор-военнослужещ за нуждите
на катедра „Инфекциозни болести“. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на
обнародване на обявата в „Държавен вестник“.
Изискванията към участниците в конкурсите и
необходимите документи ще бъдат публикувани на
уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: Служба „Учебна и научноизследователска
дейност“, тел. 02/9225130.
105
1. – Тех н и ческ и я т у н и верси т е т – Софи я,
обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Индустриална електроника“ – един, към катедра
„Силова електроника“ – ФЕТТ; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електрически
апарати“ – един, към катедра „Електрически
апарати“ – ЕФ, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в Техническия университет – София,
във факултетните канцеларии на: ФЕТТ – каб.
1232 и 1357, тел.: 02/965 26 20 и 25 30; ЕФ – каб.
12222, тел. 02/965 23 70.
97
6. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, обявява конкурси за
академични длъжности: професор по професионално направление 5.11. Биотехнологии, научна
специалност „Нанотехнологии с приложение
в биотех нолог ии те и опазване на околната
среда“ – един; доценти по: професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка
на полезните изкопаеми, научна специалност
„Техника на безопасността на труда и противопожарната т ех ни ка (по о т расл и)“ – ед и н;
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия, научна специалност
„Обща, висша и приложна геодезия“ – един;
професионално направление 3.7. Администрация
и управление (Управление на човешки ресурси,
предприемачество и мениджмънт) – един; главни
асистенти по: професионално направление 5.11.
Биотехнологии, научна специалност „Технология
на биологично активните вещества“ – един; професионално направление 4.4. Науки за земята,
научна специалност „Системи и устройства за
опазване на околната среда (по отрасли)“ – един;
професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Компютърни технологии в инженерната дейност“ – един; всички
конкурси – със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. За справки и подаване
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на документи: МГУ „Св. Иван Рилски“, сектор
„Следдипломна квалификация“, ректорат, ет. 3,
стая № 79, тел. (02) 80-60-209, инж. Калина
Маринова.
92
7. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, на основание Решение
№ 332 на Министерския съвет от 14 май 2020 г.
и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява
допълнителен прием за редовни и задочни докторанти за учебната 2020 – 2021 г., както следва:

Шифър

Професионални направления и докторски програми

1

2

ОНС
доктор
редовно

задочно

3

4

1

-

1

-

Подземно строителство

1

1

Маркшайдерство

1

-

Тех н и к а и т ех нолог и и на
взривните работи – производство на взривни материали

1

1

Обща, висша и прилож на
геодезия

1

-

1

1

4.4. Науки за земята
Методи и техника на геоложките изследвания
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)
5.7. Архитектура, строителство
и геодезия

5.8. Проучване, добив и обработка
на полезните изкопаеми
Механизация на мините
Тех н и к а и т ех нолог и я на
сондирането

1

Разработване и експлоатация
на нефтени, газови и газокондензатни находища

-

1

Общо:

7

5

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки
и подаване на документи: МГУ „Св. Иван Рилски“,
ректорат, канцелария на сектор „Следдипломна
квалификация“, ет. 3, стая № 79, тел.: (02) 80-60209, 0879 807 913; e-mail: k.marinova@mgu.bg. Лице
за контакт: инж. Калина Маринова.
93
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90. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
главни асистенти в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика
по професионално направление 4.3. Биологически науки и научна специалност „Физиология на
животните и човека“ за нуждите на Катедрата по
физиология със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, ул. Здраве № 2, Медико-биологичен
комплекс, Катедра по физиология, ет. 4, стая 425,
тел. 02/9172 653.
9744
91. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика
по професионално направление 4.3. Биологичес
ки науки и научна специалност „Имунология“
за нуждите на Катедрата по биология със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве
№ 2, ет. 2, стая 221, Катедра по биология, тел.
02/9172 660.
9745
92. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
напр авление 7.1. Медицина и научна специалност
„Образна диагностика“ за нуждите на Катедрата
по образна диагностика на база Клиника по образна диагностика към УМБАЛ „Александровска“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431,
бул. Г. Софийски № 1, секретариат на Катедрата
по образна диагностика, от 8 до 14 ч., УМБАЛ
„Александровска“, тел. 02/9230 348.
9746
93. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Образна
диагностика“ за нуждите на Катедрата по образна диагностика на база Отделение по образна
диагностика към УМБАЛ „Света Екатерина“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431,
бул. Г. Софийски № 1, секретариат на Катедрата
по образна диагностика, от 8 до 14 ч., УМБАЛ
„Александровска“, тел. 02/9230 348.
9747
94. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Неврология“
за нуждите на Катедрата по неврология на база
Клиника по нервни болести – Отделение „А“, към
УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
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Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ
„Александровска“, тел. 02/9230 544.
9748
95. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Неврология“
за нуждите на Катедрата по неврология на база
Клиника по нервни болести – Отделение „Б“, към
УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ
„Александровска“, тел. 02/9230 544.
9749
96. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама професори в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално нап
равление 7.1. Медицина и научна специалност
„Урология“ за нуждите на Катедрата по урология
на база Клиника по урология към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, бул. Г. Софийски № 1, канцелария
на Катедрата по урология, тел. 02/9230 352.
9750
8. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за улична
регулация (ПУР) на улица от о.т. 36а през о.т. 36 –
о.т. 37 – о.т. 38 – о.т. 39 – о.т. 63 – о.т. 6 4 –
о.т. 65 – о.т. 65а до о.т. 66а, м. Детски град, и
план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиране на поземлени имоти с идентификатори
55419.6701.176 и 55419.6701.3184 за създаване на нов
УПИ ІІ-176 – „за жил. стр.“, в кв. 8 и нов УПИ
VІІ-3184 – „за жил. стр.“, в кв. 7, м. Детски град,
район „Панчарево“. Проектът е изложен в Район
„Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез Район
„Панчарево“.
69
5. – Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ“,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на
заинтересуваните лица, че с Решение № 195,
протокол № 13 от 20.11.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Брезник, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
трасе и сервитут на подземен електропровод
20 kV външно двойно електроснабдяване на МОК
„Милин камък“ от ПИ 06286.33.31 (подстанция)
по КККР на гр. Брезник до УПИ ІV-72, 47 „За
производствени, складови дейности и техническа
инфраструктура“, кв. 129 по ПУП на територията
на находището в гр. Брезник, собственост на
„Трейс Рисорсиз“ – ЕООД. Трасето на подземния
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електропровод 20 kV се предвижда да започне
от ПИ 06286.33.31, в който се намира действаща
подстанция Брезник 110/20 kV, като преминава
през ПИ с № 06286.34.35, 06286.38.57, 06286.38.59,
06286.38.60, 06286.59.25, 06286.59.14 и 06286.71.29
по КККР на гр. Брезник, които представляват
земеделска земя с НТП „за селскостопански,
горски, ведомствен път“, през ПИ 06286.38.58,
който представлява територия на транспорта
с НТП „местен път“, през ПИ с № 06286.38.30,
06286.38.555 и 06286.37.28 по КККР на гр. Брезник,
община Брезник, които представляват земеделска
земя с НТП „нива“ и ПИ 06286.501.1825 с НТП
„водно течение, река“, като за тези изброени
ПИ ще се осигури нов сервитут. За останалата
част от трасето с обща дължина 2978 м вече
има създаден сервитут с ПУП – ПП на името
на титуляря при изграждането на други комуникации до площадката МОК „Милин камък“.
Изработеният проект на ПУП – ПП се намира
в дирекция „ТСУ и ЕИ“ при Община Брезник и
може да бъде разгледан всеки присъствен ден.
Заинтересуваните лица в 30-дневен срок съгласно
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – гр. Брезник, до
Административния съд – Перник.
78
1. – Община Варна на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 483-6
от 16.12.2020 г. на Общинския съвет – Варна, е
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран
поземлен имот (УПИ) VI-318, 334 – „за жил.
сграда и ТП“, кв. 24, по плана на к.к. Св. св.
Константин и Елена, гр. Варна, представляващ
изменение на ПУП, одобрен със Заповед № РД02-15-90 от 12.10.2017 г. на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни
екземпляра чрез Общинския съвет – Варна, пред
Административния съд – Варна.
80
2. – Община Варна на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 484-6
от 16.12.2020 г. на Общинския съвет – Варна, е
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран
поземлен имот (УПИ) ХVІ-135, 136 – „за общ.
обсл., жилища и ТП“, кв. 34, по плана на к.к. Св.
св. Константин и Елена, Варна, представляващ
изменение на ПУП, одобрен със Заповед № РД02-15-90 от 12.10.2017 г. на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни
екземпляра чрез Общинския съвет – Варна, пред
Административния съд – Варна.
81

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7 7   

3. – Община Варна на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 485-6
от 16.12.2020 г. на Общинския съвет – Варна, е
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран
поземлен имот (УПИ) IX-314 – „за жил. сгради
и ТП“, и УПИ Х-314 – „за хотел, общ. обсл. и
жил. сгради и ТП“, кв. 19, по плана на к.к. Св.
св. Константин и Елена, Варна, представляващ
изменение на ПУП, одобрен със Заповед № РД02-15-90 от 12.10.2017 г. на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни
екземпляра чрез Общинския съвет – Варна, пред
Административния съд – Варна.
82
4. – Община Варна на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 486-6
от 16.12.2020 г. на Общинския съвет – Варна, е
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулирани
поземлени имоти (УПИ): V-300 – „за жилища“,
VI-300 – „за жилища“, VII-300 – „за жилища“,
VIII-300 – „за жилища“, IX-300 – „за жилища“,
X-300 – „за ж илища“, XI-300 – „за ж илища“,
XII-300 – „за жилища“, XIII-300 – „за жилища“,
XIV-300 – „за жилища“, XV-300 – „за жилища“, от
кв. 13 и УПИ: I-300 – „за жилища“, II-300 – „за
жилища“, III-300 – „за жилища“, IV-300 – „за жилища“, V-300 – „за жилища“, VI-300 – „за жилища“,
VII-300 – „за жилища“, VIII-300 – „за жилища“,
IX-300 – „за жилища“, X-300 – „за жилища“, XI300 – „за жилища“, XII-300 – „за жилища“, XIII300 – „за жилища и ТП“, XIV-300 – „за жилища“,
XV-300 – „за жилища“, XVI-300 – „за жилища“,
XVII-300 – „за жилища“, от кв. 39 и улична регулация от о.т. 375 до о.т. 395, по плана на к.к. Св.
св. Константин и Елена, Варна, представляващ
изменение на ПУП, одобрен със Заповед № РД02-15-90 от 12.10.2017 г. на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни
екземпляра чрез Общинския съвет – Варна, пред
Административния съд – Варна.
83
14. – Община Габрово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че с Решение № 290 от 29.12.2020 г. е одоб
рен подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Водоснабдяване на група села
на територията на област Габрово – Думници,
Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи,
Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци,
Армените, Здравковец, Влайчовци, от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
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тересуваните лица могат да направят писмени
възражения и жалби по решението до общинската
администрация.
87
1. – Община Костенец на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че с протокол № 13 от
заседание на Общинския съвет – Костенец, проведено на 26.11.2020 г. е одобрен ПУП – парцеларен
план и план-схема за обект: „Оптична кабелна
мрежа за пренос на електронни съобщения на
територията на с. Костенец, община Костенец“.
Справка и допълнителна информация може да
се получи в стая № 34 в сградата на общинската
администрация – Костенец. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Костенец пред Административния съд – София област.
77
29. – Община Левски на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа – тласкател от
ПСТ – Асеновци 2, до ж.п. линията – гр. Левски“.
Проектът се намира в дирекция „Градоустройство
и архитектура“ на Община Левски, стая № 308,
бул. България № 58, и може да бъде разгледан от
всички заинтересовани лица. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПУП – ПП
до общинската администрация.
85
1. – Община Момчилград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Нова подземна кабелна електропроводна
линия ниско напрежение 0.4/0.23 kV от ТНН на
ТП1 – МНО, извод СрН 20 kV, „Оранжерии“,
подс. Момчилград, към поземлен имот с идентификатор 48996.78.20 по КККР на землище
гр. Момчилград, община Момчилград“, с възложител Ерол Осман Сали. Проектът е изложен в
сградата на общинската администрация, стая 23.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
74
2. – Община Момчилград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация (ПУП – ИПР) с обхват кв. 9, 10, 11,
13, 14, 17 и 19 с цел изменение на улична регулация по осови точки 22, 28, 29, 30, 31, 72, 73 и 74
по плана на с. Постник, община Момчилград, с
възложител Община Момчилград. Проектът е
изложен в сградата на общинската администрация, стая 23. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
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едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
75
3. – Община Момчилград на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – изменение
на план за регулация (ПУП – ИПР) за регулационен квартал № 16 по плана на Момчилград,
премахващ регулационен квартал 40, обособяващ
нови регулационни граници на кв. 16 и 18 и обособяващ нови регулационни квартали 16Б и 17
по плана на Момчилград, община Момчилград,
с възложител Община Момчилград. Проектът е
изложен в сградата на общинската администрация, стая 23. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
76
348. – Община гр. Павликени, област Велико Търново, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
съобщава на пряко заинтересуваните лица, че с
Решение № 244 по протокол № 18 от 26.11.2020 г.
на Общинския съвет – Павликени, е одобрен
проект на ПУП – ПР за кв. 73, 177, 178 и улица
с о.т. 59101 – о.т. 59108 по ПУП на гр. Павликени с цел осигуряване на необходимите места за
паркиране на автомобили в централната зона на
града. Проектира се нова обслужваща улица с
о.т. 59101 – о.т. 59108 между квартали 73, 177 и 178
и се осигуряват нови паркоместа. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Павликени
до Административния съд – Велико Търново.
47
936. – Община гр. Павликени, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава на пряко заинтересуваните лица, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – трасе за подземен
провод – ОКЛ (оптичен кабел) в землището на
гр. Бяла черква, община Павликени, с възложител: „Хримикотекс ТВ“ – ЕООД, ЕИК 203714116,
седалище и адрес на управление: гр. Бяла черква,
п.к. 5220, ул. Райко Даскалов № 27а, представлявано от Коста Димитров Костов – управител.
Инвестиционните намерения на възложителя
са за изграждане на подземна оптична кабелна
линия в обхвата на републикански път ІІІ-405 в
участъка гр. Бяла черква – Павликени, представляващ ПИ № 07716.28.351 в землище гр. Бяла
черква, собственост на държавата. Проектът на
ПУП – ПП се намира в дирекция УТС при Община
Павликени, стая № 3, и може да бъде разгледан
всеки присъствен ден в информационния център
за обслужване на граждани. В едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
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вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация на
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
46
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
а л. 1 от ЗУ Т съобщава на заин тересованите собственици в м. Габровец, землището на
гр. Плевен, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план на трасе на:
пътна връзка, ел. провод 20 kV, водопровод, за
ПИ с идентификатор 56722.155.10, м. Габровец, в
землището на гр. Плевен. Проектът е изложен в
общината, стая № 85, и може да бъде разгледан
в дните от понеделник до петък от 9 до 11 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация в информационния център за обслужване на
гражданите в общината.
99
1. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 465
от 21.12.2020 г. на Общинския съвет „Марица“ е
одобрен ПУП – парцеларен план за обект: Кабел
НН от БКТП „Сател“ и реконструкция на въздушна мрежа НН извод „А“ на БКТП „Сател“
и подмяна на проводника и част от стълбовете,
по плана на с. Царацово, община „Марица“, по
следата на вариант единствен, нанесен върху
приложения проект на ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община „Марица“ до
Административния съд – Пловдив.
55
2. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 466
от 21.12.2020 г. на Общинския съвет „Марица“ е
одобрен ПУП – парцеларен план за обект: Кабелна линия НН от нов КРШ в ПИ 44.126 до новo
електромернo таблo ТЕПО, монтиранo пред УПИ
44.149 – жилищно застрояване, по кадастралната
карта на с. Войводиново, по следата на вариант
единствен, нанесен върху приложения проект на
ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община „Марица“ до Административния
съд – Пловдив.
56
1. – Община Полски Тръмбеш на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните
лица, че с Решение № 194 по протокол № 12 от
28.10.2020 г. на заседание на ОбС – гр. Полски
Тръмбеш, е разрешено изработване на проект
за частично изменение на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за УПИ
Х-495, кв. 47 по ПУП на с. Куцина, община
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Полски Тръмбеш. Заданието е на разположение
на заинтересуваните лица в отдел ,,Устройство
на територията“ при Община Полски Тръмбеш
с адрес: Полски Тръмбеш, ул. Черно море № 4,
ет. 3, стая № 303. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация – Полски Тръмбеш.
120
4. – Община Русе съобщава, че с Решение
№ 300 от 22.10.2020 г. Общинският съвет – Pyce,
e одобрил подробен устройствен план – план за
застрояване за промяна предназначението на
земеделска земя за поземлени имоти с идентификатори 65348.14.268, 65348.14.269, 65348.14.270,
65348.14.271, 65348.14.272, 655348.14.273, 65348.14.274
и 65348.16.110 по КККР, одобрени със Заповед
№ РД-18-881 от 30.03.2018 г. на и.д. на АГКК,
местност Лозята, с. Сандрово, община Русе. Подробният устройствен план – план за застрояване
цели промяна на предназначението на поземлени
имоти, представляващи земеделски земи, като за
ПИ с идентификатори 65348.14.268, 65348.14.269,
65348.14.270, 65348.14.271, 65348.14.272, 65348.14.273,
65348.14.274 по КККР се определя конкретно
предназначение „за гробищен парк“, а за част
от поземлен имот с идентификатор 65348.16.110
по КККР се определя конкретно предназначение
„паркинг“. С подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлени имоти, отредени
„за гробищен парк“ и „паркинг“, са определени
стойности: плътност на застрояване (Пзастр.) до
10 %, интензивност на застрояване (Кинт.) до 0,3,
озеленена площ (Позел.) минимум 60 %, височина
до 10 м, свободно застрояване с поставени ограничителни линии на застрояване. Решението на
общинския съвет може да се оспори в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – Русе, пред Административния съд – Русе.
68
13. – Община гр. Сапарева бан я, област
Кюстендил, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че с Решение № 225 от 30 декември 2020 г., взето по
протокол № 16 от 30.12.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Сапарева баня, е одобрен подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за учредяване право на прокарване и сервитут
с цел изграждане на елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – канализационно отклонение за
отвеждане на отпадните води от сграда на МВЕЦ
„Джерман“, намираща се в поземлен имот с
идентификатор № 65365.210.23 по кадастралната
карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър – София, с обхват поземлени имоти
с идентификатори № 65365.210.24, 65365.210.837,
65365.210.882 и 65365.210.995 по кадастралната
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карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър – София, попадащи в част от отдел
и подотдел 70 „18“; 70 „15“; 70 „е“; 70 „3“ и 70
„20“ по горско-стопанския план на ТП „ДГС
Дупница“, утвърден със Заповед № РД-05-89 от
2.03.2018 г. на ТП „ДГС Дупница“, с възложител
„Германеа“ – ООД. На основание чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Сапарева баня до Административния
съд – Кюстендил.
100
1. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на елементите на техническата
инфраструктура – главен разпределителен газопровод ∅ 250, извън урбанизираната територия,
за газоснабдяване на гр. Свищов, община Свищов, засягащ поземлени имоти с идентификатори 65766.14.14, 65766.16.2, 65766.17.2, 65766.17.3,
65766.17.4, 65766.20.2, 65766.20.3, 65766.162.2,
65766.163.32, 65766.163.34, 65766.320.175, 65766.503.1,
65766.503.3, 65766.610.26, 65766.610.33, 65766.611.4,
65766.611.5, 65766.611.6, 65766.611.7, 65766.611.13,
65766.611.14, 65766.611.37, 65766.611.38, 65766.623.12,
65766.623.16, 65766.625.10, 65766.626.3, 65766.626.4,
65766.626.5, 65766.626.6, 65766.626.7, 65766.626.8,
65766.626.10, 65766.626.12, 65766.626.15, 65766.626.16,
6 57 6 6 . 6 2 6 .17, 6 57 6 6 . 6 2 6 .18 , 6 57 6 6 .7 01 . 9 5 01 ,
65766.701.9505, 65766.701.9506, 65766.701.9570,
65766.701.9591, 65766.703.48, 65766.703.68 по КК
и КР на землището на гр. Свищов. Проектът е
изложен за разглеждане в стая № 22 в сградата на
общината и може да бъде разгледан всеки работен
ден от 8,30 до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
71
1. – Община Септември на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
във връзка с Решение V от протокол № 5 от
2.09.2020 г. на ОЕС съобщава, че с Решение № 405
от 30.11.2020 г. на Общинския съвет – гр. Септември, е одобрено частично изменение на ПУП – ПР
на улица с осови точки 4 – 221 и УПИ I – общ., и
ІІІ – общ., в кв. 2 и УПИ II-17 и ІІІ – общ., в кв. 2а
по плана на с. Варвара, с който се променя трасето
на улицата с нови осови точки 221а – 4б – 4а – 4,
като се променят УПИ I – общ., и ІІІ – общ., в
кв. 2 и УПИ II-17 и ІІІ – общ., в кв. 2а по новообразуваната улица, както и разделяне на УПИ
ІІІ – общ., в кв. 2а на два нови УПИ: ІІІ – общ.,
и IV – общ., съгласно представения проект. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се по-
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дават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
54
1. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 448 от
16.12.2020 г. на Общинския съвет – гр. Сливен, е
одобрен ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните образувания за трасе на водопровод от съществуващ
уличен водопровод D 110, проведен до имоти в
местността Чобанка, до поземлен имот 67338.108.37,
местност Бършен, землище гр. Сливен, отреден
„За автосалон и автосервиз“ и преминаващо през
ПИ 67338.250.1 с НТП – „Път от републиканската
пътна мрежа“, държавна собственост, землище
гр. Сливен. Решението подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ до Административния съд – Сливен.
90
2. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 449 от
16.12.2020 г. на Общинския съвет – гр. Сливен,
е одобрен ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните образувания за трасе на ел. кабел от съществуващ
КРШ в имот 67338.302.104 до ПИ 67338.302.134
с НТП – „Голина“, местност Бармука, землище
гр. Сливен, за захранване на „Приемник на ел.
енергия – помпа за напояване“, преминаващ
през ПИ 67338.302.104 с НТП – „За път от републиканската пътна мрежа“, публична държавна
собственост, местност Асеновско дефиле, землище
гр. Сливен. Решението подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ до Административния съд – Сливен.
91
6. – Община Созопол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
на основание решение по т. 4.1 от протокол
№ 11 от 25.11.2020 г. на Общинския експертен
съвет – Созопол, е изготвен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия за
обект: „Канализационен тласкател от ЛКПС в ПИ
с идентификатор 67800.53.15, м. Мапи, землище
гр. Созопол, до съществуваща канализация в
м. Буджака, землище гр. Созопол“. Трасето на
тласкателя започва от канална помпена станция в ПИ 67800.53.15, чупи в източна посока
и преминава по бъдеща второстепенна улица,
засягаща поземлени имоти с идентификатори
67800.53.92, 67800.53.93, 67800.53.20, 67800.53.19,
67800.53.21, 67800.53.22, и по вече отреден за улица
ПИ 67800.53.149 и местен път с идентификатор
67800.53.25. След като преминава през тези имоти, тръбопроводът продължава в северна посока
в сервитута на местен път с идентификатори
67800.54.145, 67800.9.115, 67800.8.138, 67800.8.978,
67800.5.218 и 67800.5.171 до достигането в района на изливната шахта. Проектът е изложен за
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разглеждане в стая № 29 в сградата на Община
Созопол. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
115
4. – Община гр. Трън, област Перник, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че с Решение № 141 от
30.12.2020 г. на Общинския съвет – гр. Трън, е
одобрен проект за: 1. изменение на УПИ II-256,
кв. 20 по ПУП на с. Забел, община Трън, от който
се образуват три нови УПИ VII-316 – „за ЖС“,
кв. 20, с площ 608,00 кв. м, УПИ VIII-259 – „за
ЖС“, кв. 20, с площ 873,00 кв. м и УПИ IX256 – „за ЖС“, кв. 20, с площ 1505,00 кв. м; 2.
план за застрояване на новообразуваните УПИ
VII-316 – „за ЖС“, УПИ VIII-259 – „за ЖС“, и
УПИ IX-256 – „за ЖС“, с. Забел, с предвиждане
на бъдещо застрояване в границите на ограничителните линии на застрояване и следните
устройствени параметри: максимална височина –
10 м, максимална плътност на застрояване – 50%,
максимална интензивност на застрояването – 1,0,
минимална озеленена площ – 40%, и начин на
застрояване – свободно; 3. изменение на улична
отсечка с номера 243 – 244, с проектиране на
нови осови точки 295 – 296 – 297 за обслужване
на новообразуваните УПИ VII-316 – „за ЖС“,
УПИ VIII-259 – „за ЖС“, и УПИ IX-256 – „за ЖС“,
по ПУП на с. Забел, община Трън. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
113
4а. – Община гр. Трън, област Перник, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че с Решение № 142 от
30.12.2020 г. на Общинския съвет – гр. Трън, е
одобрен проект за: 1. изменение на УПИ ХII – „за
магазин“, кв.28 по ПУП на с. Горна Мелна, община Трън, като се променя северозападната
граница в съответствие с границата на урбанизираната територия спрямо одобрените КККР на
населеното място; новообразуваният УПИ ХII,
кв. 28, е с графична площ 1117,00 кв. м; 2. план
за застрояване на новообразуван УПИ ХII, кв. 28,
с. Горна Мелна, община Трън, при запазване на
съществуващата устройствена зона – Жм, както
и на съществуващите масивни сгради; бъдещо
застрояване се предвижда в границите на ограничителните линии на застрояване със следните
устройствени параметри: максимална височина –
10 м, максимална плътност на застрояване – 50%,
максимална интензивност на застрояването – 1,0,
минимална озеленена площ – 40%, и начин на
застрояване – свободно. Решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
114
1. – Община гр. Чирпан, област Стара Загора,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите собственици, че на основание
Решение № 214 от 7.12.2020 г. на Общинския
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съвет – гр. Чирпан, са одобрени проекти за
изменение на ПУП – план за улична регулация
(ПУР) на улица с о.т. 166 – 167 – 169 и план за
регулация – ПP за УПИ VIII-3742 – „За стопанска
дейност“, ІІІ-580 – „Енергоснабдяване“, IV-3603
и река (имот с идентификатор 81414.502.4103 по
КККР) в кв. 45 по плана на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, предвиждащ
изменение на уличнорегулационните линии на
УПИ VIII-3742 – „За стопанска дейност“, ІІІ580 – „Енергоснабдяване“, IV-3603 и река (имот с
идентификатор 81414.502.4103 по КККР) в кв. 45,
така че същите да съвпаднат със съществуващите на място кадастрални граници към улица
(имот с идентификатор 81414.502.4004) на имоти
с идентификатори 81414.502.3742, 81414.502.580,
81414.502.3603 и 81414.502.4103 по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Чирпан до
Административния съд – Стара Загора.
73
12. – Община Якоруда на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Реконструкция на външен
водопровод на с. Черна Места“, в обхват землището на с. Черна Места и землището на гр. Якоруда, община Якоруда. Проектът за ПУП – ПП
е изложен в отдел ТСУ в сградата на Община
Якоруда, гр. Якоруда, ул. Васил Левски № 1. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Якоруда.
72

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от „Синдикално сдружение Защита – МВР“ със седалище и адрес на
управление гр. Смолян, ул. Константин Иречек
№ 1, представлявано от председателя на управителния съвет на сдружението Михаил Василев
Узунов, на 12.02.2020 г., по което е образувано
адм. дело № 2654/2020 г., насрочено за 1.03.2021 г.
по описа на Върховния административен съд.
108
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Адвокатската колегия – Кюстендил, представлявана от адв. Емил
Димитров Велинов – председател на колегията, и
съвета на колегията, и в изпълнение на решения
на Адвокатския съвет на АК – Кюстендил, с № 13
от 28.02.2019 г. и № 7 от 29.10.2020 г., и двете в
изпълнение на решение на общото събрание на

С Т Р.

282

ДЪРЖАВЕН

АК – Кюстендил, от 27.01.2018 г. срещу Наредбата
за заплащането на правната помощ, приета с
Постановление на Министерския съвет № 4 от
6.01.2006 г. в сила от 1.01.2006 г., на 19.11.2020 г.,
по което е образувано адм. дело № 12522/2020 г.,
насрочено за 17.03.2021 г. по описа на Върховния
административен съд.
109
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по жалба на кмета на община Благоевград
срещу разпоредбите на чл. 5, ал. 6 и чл. 45,
ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация (Правилника), приети с Решение № 361
по протокол № 16 от заседание на Общинския
съвет – Благоевград, на 13.11.2020 г., е образувано
адм. дело № 1050/2020 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
26.02.2021 г. от 10 ч.
98
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Андрей
Иванов Иванов, Катерина Антонова Златарска,
Анна Вълкова Шишманова, Надя Петрова Калабалъкова, Екатерина Викторовна Иванова,
Пламен Иванов Драгиев, Димитър Христов Пенев, Николай Николов Иванов, Ваня Недялкова
Петрова, Ирена Николаева Дросева, Николай
Иванов Попов, Росица Христова Кънева на решение по т. 1 от протокол № 12 от 28.07.2020 г.
на Общинския съвет – Бургас, за оптимизиране
на сградния фонд, който ползват СУ „Добри
Чинтулов“, СУ „Йордан Йовков“, АЕГ „Гео Милев“ и НЕГ „Гьоте“ в гр. Бургас. По жалбата е
образувано адм. дело № 1892/2020 г., насрочено
на 11.02.2021 г. в 9,50 ч.
70
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
обявява, че е постъпило оспорване от Паско
Тошев Запрянов със съдебен адрес за призоваване и връчване на книжа – Димитровград,
ул. Христо Смирненски, бл. 4, вх. Б, ап. 21, чрез
адв. Бойчо Георгиев Бойчев от Адвокатската
колегия – Хасково, ул. Преслав № 35, против
чл. 119 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Несебър. По подадената
жалба е образувано адм.д. № 2646/2020 г. Делото
е насрочено за разглеждане в съдебно заседание
на 25.03.2021 г. от 10 ч.
64
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
по Заповед № РД-09-257 от 14.12.2020 г. на областния управител на област Кърджали, с която
заповед е оспорена Наредбата за изменение и
допълнение на Наредбата за определяне размера
на местните данъци на територията на община
Джебел, приета с Решение № 133 от протокол
№ 12 от заседание на Общинския съвет – Дже-
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бел, проведено на 26.11.2020 г. По оспорването
е образувано адм. д. № 357/2020 г. по описа на
А дминистративния съд – Кърджали. Същото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 17.02.2021 г. от 10,20 ч.
65
Горнооряховският районен съд уведомява ответницата Нелли Гиниятуллаевна Султанова-Беркова, родена на 28.08.1982 г., гражданка на Руската
федерация, че има образувано гр.д. № 1837/2020 г.
по описа на съда със страни: ищца – Камелия
Атанасова Беркова с постоянен адрес гр. Стара
Загора, ул. Старозагорско въстание № 26, ет. ІІІ,
ап. ІХ, ищца – Галина Атанасова Беркова с постоянен адрес гр. Горна Оряховица, ул. Славянска
№ 23, вх. Б, ет. VІІ, ап. 20; ответник – Яни Георгиев Берков с настоящ адрес гр. Горна Оряховица,
ул. Атанас Чартазанов № 7А, и ответница – Нелли
Гиниятуллаевна Султанова-Беркова, родена на
28.08.1982 г., гражданка на Руската федерация,
с основание на иска чл. 341 и сл. от ГПК, че в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде отговор по чл. 131
от ГПК, като в противен случай делото ще се
разгледа с участието на особен представител
съгласно чл. 48, ал. 2 от ГПК.
110
Пловдивският районен съд, IV бр. състав,
призовава Лин Станли Фауст, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.02.2021 г. в 13 ч. като
ответник по гр. д. № 15225/2020 г., заведено от
Никола Иванов Панов от гр. Стамболийски, за
развод. Ако въпреки публикацията ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
му назначава особен представител.
66
Благоевградският окръжен съд обявява, че има
образувано гр. дело № 853/2020 г. с ищец – Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущест
во – гр. София, и ответници – Кирил Красимиров Крантев, ЕГН 7603010141, с постоянен и
настоящ адрес: гр. Гоце Делчев, ул. Полковник
Борис Дрангов № 5, вх. А, ет. 2, ап. 5, ЕТ „Кирил Крантев“, ЕИК 200260975, представлявано
от Кирил Красимиров Крантев, ЕГН 7603010141,
седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев,
ул. Петър Сарафов № 24, и Валя Венциславова
Витанова, ЕГН 8005110134, с постоянен и настоящ
адрес: гр. Гоце Делчев, ул. Димо Хаджидимов
№ 12, вх. А, с правно основание чл. 153, ал. 2
от ЗПКОНПИ и с цена на иска 201 326,32 лв., с
което да се отнеме в полза на държавата следното попадащо в патримониума на ответника
имущество:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Кирил Красимиров
Крантев с цена на иска 180 623,58 лв.:
– сумата в размер 5100 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужденото движимо
имущество;
– сумата в размер 3000 лв., представляваща
преведени средства към трети лица;
– сумата в общ размер 172 523,58 лв., изтеглена
от проверяваното лице.
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На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от ЕТ „Кирил Крантев“, ЕИК 200260975, представляван от Кирил
Красимиров Крантев, с цена на иска 19 502,74 лв.:
– сумата в размер 13 200 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужденото движимо
имущество;
– сумата в размер 6302,74 лв., представляваща
погасителни вноски.
На основание чл. 153 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Кирил Красимиров
Крантев и Валя Венциславова Витанова с цена на
иска 1200 лв.:
– сумата в размер 1200 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужденото движимо
имущество.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 28.04.2021 г. от 14 ч. в Окръжния съд – Благоевград, и заинтересованите
лица могат да предявят своите претенции върху
имуществото на ответниците.
128
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 76,
ал. 1 ЗОПДНПИ (отм.) обявява, че е образувано
гр.д. № 1950/2020 г. по описа на съда по предявено
на 4.08.2020 г. мотивирано искане на Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с
вх. № 13347, с правно основание по чл. 153, ал. 1
от ЗПКОНПИ с цена на иска – 3 223 999,96 лв.,
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество, както следва:
От Борис Иванов Аврамов на основание чл. 142,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена
на иска 120 000 лв.:
Самостоятелен обект в сграда № 51500.507.
398.1.27 с адрес: Несебър, Слънчев бряг-запад, бл. 1,
ет. 2, ап. 209, с предназначение: жилище, апартамент, с площ по документ 72,85 кв. м прилежащи
части – общи части – 0,93 % идеални части, равняващи се на 17,32 кв. м от общите части на сградата,
като общата площ ведно с общите части възлиза
на 90,17 кв. м, при съседи: на същия етаж – СО
№ 51500.507.398.1.28, СО № 51500.507.398.1.6, под
обекта – СО № 51500.507.398.1.19, над обекта – СО
№ 51500.507.398.1.35, като СО № 51500.507.398.1.27
попада в сграда № 1, разположена в поземлен
имот № 51500.507.398. Пазарна стойност към
настоящия момент – 120 000 лв.
От Борис Иванов Аврамов на основание чл. 151
във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 1 137 520,61 лв.:
Сумата в размер 97 540 лв., представляваща
разликата между пазарната стойност на недвижим
имот, придобит с нотариален акт за продажба
на недвижим имот № 65/6.10.2015 г., том II, рег.
№ 19118, дело № 1309/2015 г. (Акт № 124, том
СХХХVII, дело 42604 с вх. рег. № 58696/6.10.2015 г.,
вписан в СВ – София) към датата на придобиването му и размера на законните средства за
придобиването му.
Сумата в размер 58 600 лв., представляваща
предоставен заем през 2011 г. от Борис Аврамов
на „АВА – Инвест 11“ – АД, ЕИК 201645803.
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Сумата в размер 85 000 лв., представляваща
върнат заем на „Булкомерс – ММ“ – ЕООД,
през 2016 г.
Сумата в размер 8000 лв., представляваща
върнат заем на Цветан Василев Илиев през 2016 г.
Сумата в размер 109 668,61 лв., представляващи погасителни вноски по кредит в „Райфайзенбанк“ – ЕАД, с титуляр Борис Иванов Аврамов.
Сумата в размер 25 000 лв., внесена в брой
през 2013 г. и наредена с основание „по договор“
по банкова сметка BG68 СЕСВ 9790 10D3 7487 00
в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Борис Иванов Аврамов.
Сумата в размер 4000 лв., внесена в брой през
2014 г. по сметка № BG68 СЕСВ 9790 10D3 7487 00
в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Борис Иванов Аврамов.
Сумата в размер 1000 лв., получена от трето лице през 2014 г. по сметка № BG68 СЕСВ
9790 10D3 7487 00 в „Централна кооперативна
банка“ – АД, с титуляр Борис Иванов Аврамов.
Сумата в размер 4000 лв., внесена в брой през
2016 г. по банкова сметка BG68 СЕСВ 9790 10D3
7487 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с титуляр Борис Иванов Аврамов.
Сумата в размер 156 614 лв., внесена в брой
през 2010 г. и 2011 г. по разплащателна сметка
в левове BG22PRCB92301011263119 в „Прокредит
Банк България“ – ЕАД, с титуляр Борис Иванов
Аврамов.
Сумата в размер 140 000 лв., внесена в брой
през 2011 г. и 2012 г. по разплащателна сметка
в евро BG69PRCB92301411263113 в „Прокредит
Банк България“ – ЕАД, с титуляр Борис Иванов
Аврамов.
Сумата в размер 298 098 лв., внесена в брой
през 2012 г. и 2013 г. по банкова сметка в левове
№ BG15СЕСВ 9790 1037 2860 00 в „Централна
кооперативна банка“ – А Д, с титуляр Борис
Иванов Аврамов.
Сумата в размер 150 000 лв., внесена в брой от
Борис Аврамов през 2017 г. и 2018 г. по разплащателна сметка в левове BG 53UNCR70001522696095
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Борис
Иванов Аврамов.
От Петя Цветанова Василева на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 1 876 479,35 лв.:
С у мат а в ра змер 4 0 0 0 л в., вне с ена в
брой през 2015 г. по разплащателна сметка
№ BG72R Z BB915510 0 6 0 62 697 в „Ра йфа йзенбанк“ – ЕАД, с титуляр Петя Цветанова Василева.
Сумата в размер 36 323,35 лв., внесена от трети лица по разплащателна сметка BG51 СЕСВ
9790 40В1 7447 00 в „Централна кооперативна
банка“ – АД, с титуляр Петя Цветанова Василева.
Сумата в размер 18 630 лв., внесена от титуляря
по разплащателна сметка BG51 СЕСВ 9790 40В1
7447 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с титуляр Петя Цветанова Василева.
Сумата в размер 80 437 лв., внесена от трети
лица по банкова сметка № BG16 СЕСВ 9790 10В1
7447 01 в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с титуляр Петя Цветанова Василева.
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Сумата в размер 43 882 лв., внесена от титуляря по банкова сметка № BG16 СЕСВ 9790 10В1
7447 01 в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с титуляр Петя Цветанова Василева.
Сумата в размер 618 777 лв., внесена в брой от
Петя Цветанова по сметка BG10ТТВВ94001526729475
в „Експресбанк“ – АД, с титуляр Петя Цветанова
Василева.
Сумата в размер 127 170 лв., внесена в брой
от Петя Цветанова Василева по разплащателна
сметка в левове BG22PRCB92301011263119 в „Прокредит Банк България“ – АД, с титуляр Петя
Цветанова Василева.
Сумата в размер 262 790 лв., внесена в брой
от Петя Цветанова Василева по банкова сметка
№ BG15СЕСВ 9790 1037 2860 00 в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Петя Цветанова Василева.
Сумата в размер 684 470 лв., внесена в брой
от Петя Цветанова Василева по сметка BG
53 UNCR70 0 01522696095 в „УниКреди т Булбанк“ – АД, с титуляр Петя Цветанова Василева.
От „Булкомерс – ММ“ – ЕООД, ЕИК 131203195,
на основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 90 000 лв.:
Лек автомобил марка „Ауди“, модел А8, рег.
№  СА 93 63 ТВ, рама № WAUZZZ4Н2АN004568,
двигател № CDR003070, цвят: черен металик, дата
на първоначална регистрация – 25.06.2010 г. (Автомобилът е придобит с фактура от 26.09.2012 г.)
Пазарна стойност към настоящи я момент –
60 000 лв.
Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел 320 Ц,
рег. №  С 09 00 АХ, рама № WDD2210221А049422,
двигател № 64293040155037, цвят: черен, дата на
първоначална регистрация – 2.12.2015 г. Пазарна
стойност към настоящия момент – 30 000 лв.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 22.04.2021 г. от 10 ч.
В двумесечен срок от обнародване в „Държавен вестник“ на настоящото обявление третите
заинтересовани лица, които претендират само
стоятелни права върху имуществото, предмет на
отнемане в настоящия процес, могат да встъпят
в делото, като предявят съответния иск пред
Бургаския окръжен съд в настоящото дело.
112
Великотърновският окръжен съд обявява, че
на 23.11.2020 г. е образувано гр. д. № 879/2020 г.
по описа на ВТОС по предявена от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество искова молба
с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ
срещу Ивайло Спасов Иванов, ЕГН 7612195602,
с постоянен и настоящ адрес: Велико Търново,
ул. Вихрен № 3, вх. Б, ет. 5, ап. 13, и Димитрина Славейкова Богданова, ЕГН 7411083030, с
постоянен и настоящ адрес: Велико Търново,
ул. Илю войвода № 10, ет. 2, ап. 4, за отнемане
в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност
1 692 783,97 лв., както следва:
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На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ивайло Спасов Иванов с
ЕГН 7612195602 и Димитрина Славейкова Богданова
с ЕГН 7411083030:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.506.219.2.13 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Велико Търново, с
административен адрес: Велико Търново, ул. Вих
рен № 3, вх. Б, ет. 5, ап. 13, който самостоятелен
обект се намира в сграда № 2, разположена в
поземлен имот с идентификатор 10447.506.219,
с предназначение – апартамент, със застроена площ на апартамента 85,80 кв. м, състоящ
се от: дневна, трапезария, кухня, две спални,
баня-тоалетна, тоалетна, входно антре и две
тераси, при съседи: изток – сграда с идентификатор 10447.506.219.1, запад – 10447.506.219.2.14 и
стълбищна клетка, север – двор, юг – двор, под
обекта – 10447.506.219.2.10, над обекта – покрив,
заедно с придаденото му избено помещение № 13,
с площ 5,17 кв. м, при граници: изток – външен
зид, запад – коридор, север – изба № 12, юг – изба
№ 14, отгоре – склад към магазин № 1, заедно
с 5,54 % идеални части, равняващи се на 13,17
кв. м от общите части на сградата и съответните
на застроената площ на имота идеални части от
правото на строеж, както и 34/2140 идеални части
от поземлен имот с идентификатор 10447.506.219
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Велико Търново, с площ 2144 кв. м, с начин
на трайно ползване: комплексно застрояване;
номер по предходен план: 5020007, кв. 502, парцел VII, при съседи: по скица № 9331/1.11.2012 г.;
СГКК: 10447.506.216, 10447.506.218, 10447.506.222,
30447.506.221 и 10447.506.220, с пазарна стойност
към настоящия момент в размер 125 000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ивайло Спасов Иванов с
ЕГН 7612195602:
Урегулиран поземлен имот XV-296 в кв. 9 по
подробния устройствен план на селото с площ
на УПИ – 1020 кв. м, незастроен, с уредени
регулационни отношения и приложена улична
регулация, при граници на УПИ по скица № 94ХХ11618-2#1 от 12.11.2018 г., община Велико Търново:
изток – УПИ V-296, кв. 9, запад – УПИ XVI-296,
кв. 9, север – УПИ ІІІ-296, кв. 9, юг – улица, заедно с всички подобрения и трайни насаждения
в имота.
Урегулиран поземлен имот XV-296 в кв. 9 по
подробния устройствен план на селото с площ на
УПИ – 960 кв. м, незастроен, с уредени регулационни отношения и приложена улична регулация,
при граници на УПИ по скица № 94ХХ-1874-1#1
от 22.11.2018 г., община Велико Търново: изток – УПИ XV-296, кв. 9, запад – УПИ XVIII-295,
УПИ XIX-294 и УПИ ХХ-294, всички в кв. 9,
север – УПИ ІІ-296, кв. 9, юг – улица, заедно с
всички подобрения и трайни насаждения в имота, с пазарна стойност към настоящия момент в
размер 18 000 лв.
Сумата в размер 2000 лв., представляваща паричната равностойност на дружествените дялове.
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На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Димитрина Славейкова
Богданова с ЕГН 7411083030:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.503.314.1.31 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Велико Търново,
одобрени със Заповед № РД-18-86 от 19.09.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес:
Велико Търново, п.к. 5000, ул. Илю войвода
№ 6, ет. 0, гараж № 31. Самостоятелният обект
се намира в сграда 1, разположена в поземлени имоти с идентификатори 10447.503.183 и
10447.503.314 и принадлежи към поземлен имот
с идентификатор 10447.503.314 с предназначение
на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой
нива – едно, с площ 19,83 кв. м, при съседи по
архитектура: изток – гараж № 30, запад – гараж
№ 32, север – маневрено хале, юг – междублоково
пространство, отгоре – детска площадка, и при
съседни на самостоятелния обект в сградата съгласно схема: на същия етаж – 10447.503.314.1.32 и
10447.503.314.1.30, под обекта – няма, над обекта:
10447.503.314.1.36, заедно с 2,85 % идеални части
от общите части на маневрено хале, възлизащи
на 12,41 кв. м и 1,70 % идеални части от общите
части на застройката, възлизащи на 1,12 кв. м и
съответните за застроената площ идеални части
от правото на строеж с пазарна стойност към
настоящия момент в размер 16 000 лв.
На основание чл. 142, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 4
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Димитрина Славейкова
Богданова с ЕГН 7411083030:
Сумата в размер 35 720 лв., представляваща
пазарната стойност на 76 % идеални части от
лек автомобил марка „Ауди“, модел „Q7“, рег.
№ ВТ9099КА, към настоящия момент.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ивайло Спасов
Иванов с ЕГН 7612195602:
Сумата в размер 8500 лв., представляваща част
от платената цена от Ивайло Спасов Иванов в
периода 21.09.2018 г. – 21.12.2018 г. за придобитите
през 2018 г. 255 дружествени дяла от капитала
на „Парапир сервиз“ – ООД.
Сумата в размер 129 000 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц 350 4 МАТИК“, с рег. № 901Н010,
рама № WDD2221331A096427, двигател №: без
номер, цвят: черен, дата на първа регистрация
21.07.2014 г., към датата на отчуждаването му.
С у мата в размер 48 691,35 евро с лево ва ра внос т ойнос т 95 232,01 лв., внесена на
каса по разплащателна сметка в евро с IBAN
BG40TTBB94001525185471 в „Сосиете Женерал
Експресбанк“ – АД, с титуляр Ивайло Спасов
Иванов.
С у мата в размер 158 489,21 л в., внесена
на каса по разплащателна сметка в левове
по изда дена деби т на к ар та „Виза“ с ІBA N
BG15RZBB91551003064968 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр Ивайло Спасов Иванов.
Сумата в размер 5881,94 лв., внесена на каса
от трети лица по разплащателна сметка в левове по издадена дебитна карта „Виза“ с IBAN
BG15R2BB91551003064968 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр Ивайло Спасов Иванов.
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Сумата в размер 10 449 лв., внесена на каса
по картова сметка в левове по издадена дебитна
карта „Виза“ с IBAN BG69RZBB91551003068264
в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр
Ивайло Спасов Иванов.
Сумата в размер 661 910,50 лв., внесена на
каса по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG29STSA93000012351742 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Ивайло Спасов Иванов.
Сумата в размер 28 321,36 лв., представляваща
погасителни вноски по кредити по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG29STSA93000012351742
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Ивайло Спасов
Иванов.
Сумата в размер 70 309,14 лв., внесена на
каса от трети лица по разплащателна сметка в
левове с IBAN ВG29STSA93000012351742 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Ивайло Спасов Иванов.
Сумата в размер 19 420 лв., внесена на каса
по разплащателна сметка в левове с IBA N
BG92STSA93000014799567 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Ивайло Спасов Иванов.
Сумата в размер 159 560 лв., внесена на каса по
сметка в левове с IBAN BG17STSA93000021754459
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Ивайло Спасов
Иванов.
Сумата в размер 2200 лв., внесена на каса от
трети лица по издадена дебитна карта в левове
с IBAN BG62UNCR70001522597769 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Ивайло Спасов Иванов.
Сумата в размер 53 784,67 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитна карта по погасителна сметка към кредитна карта в левове с
IBAN BG13UNCR70001522627363 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Ивайло Спасов Иванов.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Димитрина Славейкова Богданова с ЕГН 7411083030:
Сумата в размер 25 500 лв., представляваща
паричната равностойност на придобитите през
2016 г. от Димитрина Славейкова Богданова
255 дружествени дяла от капитала на „Парапир
сервиз“ – ООД.
Сумата в размер 42 161,64 лв., представляваща
погасителни вноски по кредити по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG15STSA93000000380434
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Димитрина
Славейкова Богданова.
Сумата в размер 10 447,46 лв., внесена на
каса по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG15STSA93000000180434 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Димитрина Славейкова Богданова.
Сумата в размер 130 лв., внесена на каса по спестовен влог в левове с IBAN BG43STSA93000013037765
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Димитрина
Славейкова Богданова.
Сумата в размер 900 лв., внесена на каса по
срочен депозит в левове с № 21618046 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Димитрина Славейкова
Богданова.
Сумата в размер 1,48 лв., представляваща
начислена лихва по срочен депозит в левове с
№ 21618046 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Димитрина Славейкова Богданова.
Сумата в размер 260 лв., внесена на каса
по разплащателна сметка в левове с IBA N
BG11FINV91501015527557 в „Първа инвестиционна
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банка“ – АД, с титуляр Димитрина Славейкова
Богданова.
Сумата в размер 4420 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитна карта по разплащателна сметка по кредитна карта в левове
с IBAN BG18FINV915010BGN0WBXG в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Димитрина
Славейкова Богданова.
Сумата в размер 9185,56 лв., представляваща
погасителни вноски по паричен заем по сметка
в левове с IBAN BG13UNCR70001522685563 в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Димитрина Славейкова Богданова.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 18.05.2021 г. от 13,30 ч.
В двумесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица, които претендират самостоятелни права
върху имуществото – предмет на отнемане в
настоящото производство – могат да встъпят в
производството, като предявят съответния иск
пред ВТОС по гр. д. № 879/2020 г. по описа съда.
104
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 74,
ал. 1 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано
гр. дело № 392 по описа за 2020 г. по постъпило
мотивирано искане вх. № 3480/20.07.2020 г. от
Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ) срещу Марио Юлиянов Ефтимов с
постоянен адрес: Перник, ул. Кракра № 47, вх. А,
ет. 1, ап. 2, и Диана Валентинова Димитрова с
постоянен адрес: Перник, ул. Пейо Яворов № 39,
за отнемане в полза на държавата на основание
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ на следното имущество
на обща стойност 1 147 856,33 лв., както следва:
I. От Марио Юлиянов Ефтимов, ЕГН 8603226488,
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
и чл. 141 от ЗПКОНПИ в размер 1 147 756,33 лв.:
– Сумата в размер 5000 лв., представляваща
стойността на отчуждените дружествени дялове
от капитала на „Юли ЕМ“ – ЕООД.
– Сумата в размер 11 715 лв., получена през
2015 г. от (Еврофутбол).
– Сумата в размер 329 705 лв., получена през
2016 г. от (Еврофутбол).
– Сумата в размер 17 760 лв., получена през
2016 г. от (Еврофутбол).
– Сумата в размер 550 лв., представляваща
вноска по сметка от трети лица по разплащателна
сметка № BG 03 BPBI 7947 10 60927102, открита
в „Юробанк“ – АД, с титуляр Марио Юлиянов
Ефтимов.
– Сумата в размер 87 936,33 лв., внесена в брой
от Марио Юлиянов Ефтимов по разплащателна
сметка в евро BG 83 PIRB 8020 1604 1505 53, открита в „Банка Пиреос“ – АД, с титуляр „Интер
Трейд Къмпани“ – ЕООД.
– Сумата в размер 194 580 лв., внесена в брой
от Марио Юлиянов Ефтимов по разплащателна
сметка в левове BG 24 PIRB 8020 1604 1505 48,
открита в „Банка Пиреос“ – АД, с титуляр „Интер
Трейд Къмпани“ – ЕООД.
– Сумата в размер 510 лв., внесена в брой от
Марио Юлиянов Ефтимов по разплащателна сметка BG50BUIN95611000357020, открита в „Алианц
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Банк България“ – АД, с титуляр „Интер Трейд
Къмпани“ – ЕООД.
– Сумата в размер 500 000 лв., представляваща допълнителна вноска от Марио Ефтимов
по публикуван ГФО за 2011 г. на „Интер Трейд
Къмпани“ – ЕООД, ЕИК 200939944.
II. От Диана Валентинова Димитрова, ЕГН
8608253790, на основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ в размер 100 лв.:
– Сумата в размер 100 лв., представляваща
равностойността на 20 дружествени дяла от капитала на „МАРАЯМАР“ – ЕООД, ЕИК 203186252.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество пред Пернишкия окръжен съд в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
Първото съдебно заседание по делото е насрочено за 19.05.2021 г. от 13,30 ч.
119
Окръжният съд – Смолян, гр. отделение, на
основание чл. 155 от ЗПКОНПИ обявява, че е
образувано гр. д. № 453/2020 г. по предявен на
22.10.2020 г. от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество иск с правно основание
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ срещу Роза Емилова
Костадинова с постоянен адрес: Смолян, ул. Атанас Беров № 3, вх. В, ап. 49, ет. 6, и Севдалин
Ясенов Костадинов с постоянен и настоящ адрес:
Смолян, ул. Атанас Беров № 3, вх. В, ап. 49, ет. 6,
за отнемане в полза на държавата на имущество
на стойност 40 797,50 лв., а именно:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Роза Емилова Костадинова с цена на иска в размер 951,95 лв.:
Сумата в размер 951,95 лв., представляваща
1/2 част от средствата, послужили за придобиването на недвижим имот с площ 30 кв. м,
представляващ част от поземлен имот с идентификатор № 67653.925.476, придобит с договор за
покупко-продажба на общински имот, сключен
на 23.05.2013 г. с № ОС-ПНИ-13-05-6, вписан под
акт № 166, том 3 в книга „Прехвърляния“ на
Службата по вписванията – гр. Смолян, с дв.вх.
рег. № 955/23.05.2013 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Роза Емилова
Костадинова с цена на иска в размер 24 140,97 лв.:
Сумата в размер 200,40 лв., внесена на каса
по разплащателна сметка в левове с № 14619594,
открита на 10.10.2007 г. и закрита на 31.07.2018 г.,
с титуляр Роза Емилова Костадинова в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
Сумата в размер 5999,75 лв., представляваща
постъпила сума по сметка BG43IABG7491 10
02263201, открита на 24.04.2017 г. и закрита на
21.01.2020 г., с титуляр Роза Емилова Костадинова
в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД.
Сумата в размер 2010 лв., представляваща
вноски по сметка BG43IABG7491 10 02263201,
открита на 24.04.2017 г. и закрита на 21.01.2020 г.,
с титуляр Роза Емилова Костадинова в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД.
Сумата в размер 44,82 лв., представляваща
платени лихви по сметка BG43I A BG7491 10
02263201, открита на 24.04.2017 г. и закрита на
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21.01.2020 г., с титуляр Роза Емилова Костадинова
в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД.
Сумата в размер 15 838,13 лв., представляваща
непреобразуваната част от постъпилата сума по
сметка BG95IABG7491 20 02263201, открита на
25.04.2018 г. и закрита на 17.06.2019 г., с титуляр
Роза Емилова Костадинова в „Интернешънъл
Асет Банк“ – АД;
Сумата в размер 47,87 лв., представляваща
платени лихви по сметка BG95I A BG7491 20
02263201, открита на 25.04.2018 г. и закрита на
17.06.2019 г., с титуляр Роза Емилова Костадинова
в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Севдалин Ясенов
Костадинов с цена на иска в размер 951,95 лв.:
Сумата в размер 951,95 лв., представляваща
1/2 част от средствата, послужили за придобиването на недвижим имот с площ 30 кв. м,
представляващ част от поземлен имот с идентификатор № 67653.925.476, придобит с договор за
покупко-продажба на общински имот, сключен
на 23.05.2013 г. с № ОС-ПНИ-13-05-6, вписан под
акт № 166, том 3 в книга „Прехвърляния“ на
Службата по вписванията – Смолян, с дв.вх.рег.
№ 955/23.05.2013 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Севдалин Ясенов
Костадинов с цена на иска в размер 14 752,63 лв.:
Сумата в размер 6890 лв., представляваща
извършени погасителни вноски по сметка IBAN
BG39UNCR70001522530089, открита на 3.02.2016 г.,
с т и т ул я р С евда л и н Яс енов Ко с т а д и нов в
„УниКредит Булбанк“ – АД.
Сумата в размер 4102,30 лв., представляваща извършени погасителни вноски по кредит
№ CREX-02266820/25.11.2009 г., усвоен от Севдалин Ясенов Костадинов.
Сумата в размер 2153,74 лв., представляваща
извършени погасителни вноски по кредит № PLUS11071052/18.12.2014 г., усвоен от Севдалин Ясенов
Костадинов.
Сумата в размер 1606,59 лв., представляваща
извършени погасителни вноски по кредит № PLUS11454523/18.12.2014 г., усвоен от Севдалин Ясенов
Костадинов.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 5.05.2021 г. от 10 ч. в Окръжния съд – Смолян, съдебна палата, гр. Смолян,
бул. България № 16, ет. 3.
Съдът указва на третите заинтересовани лица,
че могат да предявят своите претенции върху
описаните суми и имоти най-късно в първото
заседание по делото.
106
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 12 състав, на основание чл. 74, ал. 1 от
ЗОПДНПИ (отм.) уведомява, че има образувано
гр.д. № 17213/2018 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество за имущество на стойност
3 192 784,41 лв. от Ценко Кръстев Чоков с ЕГН
5808281920, постоянен и настоящ адрес: с. Галиче,
община Бяла Слатина, ул. Георги Бенковски № 1А,
Цветелина Миткова Нелова с ЕГН 6907202178,
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постоянен и настоящ адрес: с. Галиче, община
Бяла Слатина, ул. Скът № 1А, Спас Ценков Чоков
с ЕГН 9501186487, постоянен и настоящ адрес:
с. Галиче, община Бяла Слатина, ул. Иван Вазов
№ 12, и Мартин Ценков Чоков с ЕГН 9707246507,
постоянен и настоящ адрес: с. Галиче, община
Бяла Слатина, ул. Скът № 1А, както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) и § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ
от Ценко Кръстев Чоков, ЕГН 5808281920:
1. ПИ – нива с площ 15,731 дка, трета категория, м. Долно ливаде, представляваща имот
№ 059012, парцел № 12 в масив № 59 по плана за
земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при граници: имот № 059011,
имот № 059009, имот № 000534, имот № 000137,
имот № 000138, имот № 059013, имот № 000537,
придобит с нотариален акт за замяна на недвижими имоти – земеделска земя № 103, том I, рег.
№ 873, дело № 97 от 26.02.2009 г., собственост на
Ценко Кръстев Чоков.
2. ПИ – нива с площ 40,001 дка, трета категория, м. Горно ливаде, представляваща имот
№ 166025, парцел № 25 в масив № 166, при граници:
имот № 166026, имот № 166012, имот № 166013,
имот № 166014, имот № 166044 и имот № 000192,
придобит с нотариален акт за замяна на недвижими имоти – земеделска земя № 89, том I, рег.
№ 786, дело № 84 от 23.02.2009 г., собственост на
Ценко Кръстев Чоков.
3. ПИ – нива с площ 5,500 дка, трета категория, м. Краището, която е имот № 083020, парцел
№ 20 в масив № 83 по плана за земеразделяне
на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при съседи: № 083021, № 000270, № 083019,
№ 083006, № 083007, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 174, том I, рег. № 1670, дело № 168 от
12.04.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
4. ПИ – нива с площ 7,068 дка, трета категория,
м. През дола, представляваща имот № 038035,
парцел № 35 в масив № 38 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при съседи: № 038036 – нива на
Иван Петков Каменополски, № 038017 – нива
на наследници на Герго Николов Микински,
№ 038034 – нива на наследници на Лукан Кунчев
Таралански, № 000239 – полски път на кметство
Галиче, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот – земеделска земя
№ 135, том VII, рег. № 6659, дело № 1209 от
18.12.2013 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
5. ПИ – нива с площ 128,273 дка, трета категория, м. Горно ливаде, която е имот № 165019,
парцел № 19 в масив № 165 по КВС на землището
на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при граници: ПИ № 000189, 165008 и 000181,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 80, том I,
рег. № 1093, дело № 77 от 8.03.2010 г., собственост
на Ценко Кръстев Чоков.
6. Дворно място с площ 2555 кв. м, което е
УПИ IV, пл. № 789, 790, в кв. 53 по действащия
план на селото, одобрен със Заповед № 86 от
30.03.2001 г. на кмета на община Бяла Слатина,
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с граници и съседи: от североизток УПИ І-790, от
югоизток УПИ II-790, от югозапад – ул. Пирин, и
от северозапад – ул. Априлов, ведно с намиращата се в него масивна жилищна сграда на дървен
гредоред, дървена покривна конструкция и покрив
от керемиди, със ЗП 135 кв. м, построена преди
1965 г., придобито с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот – земеделска земя
№ 81, том I, рег. № 1097, дело № 78 от 8.03.2020 г.,
собственост на Ценко Кръстев Чоков.
7. Празно дворно място с площ 760 кв. м, което
е ПИ кадастр. № 545 в кв. 159 по действащия план
на селото, одобрен със Заповед № 45 от 7.03.1994 г.
на кмета на община Бяла Слатина, владеещо се
в кадастрални граници, а по регулация съгласно
казания план, неприложена на място, отредено
за УПИ II, планоснимачен № 545, с площ на
същия 800 кв. м с граници по начина, по който
се владее: от север – имот с кадастрален № 547,
отреден за УПИ I-547, от изток – ул. Здравец, от
юг – имот с кадастрален № 544, отреден за УПИ
III-544 и УПИ V, и от север – имот с кадастрален
№ 546, отреден за УПИ VIII-745, придобито с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот – земеделска земя № 82, том I, рег. № 1101,
дело № 79 от 8.03.2010 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
8. Празно дворно място с площ 778 кв. м, което
е ПИ кадастр. № 546 в кв. 159 по действащия план
на селото, одобрен със Заповед № 45 от 7.03.1994 г.
на кмета на община Бяла Слатина, владеещо се
в кадастрални граници, а по регулация съгласно
казания план, неприложена на място, отредено
за УПИ VIII, планоснимачен № 546, с площ на
същия 800 кв. м с граници по начина, по който
се владее: от север – имот е кадастрален № 547,
отреден за УПИ І-547, от изток – имот с кадаст
рален № 545, отреден за УПИ II-545, юг – УПИ
VI и УПИ VII, и от север – ул. Евлоги Георгиев,
придобито с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 83, том I,
рег. № 1102, дело № 80 от 8.03.2010 г., собственост
на Ценко Кръстев Чоков.
9. Празно дворно място с площ 580 кв. м,
което е УПИ II, планосн. № 1656 в кв. 158 по
действащия ЗРП на селото, одобрен със Заповед
№ 45 от 7.03.1994 г. на кмета на община Бяла
Слатина, с граници и съседи: от север – улица,
от изток – ул. Здравец, от юг – УПИ III, и от
запад – УПИ І-549, придобито с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 84, том I, рег. № 1109, дело № 81 от
9.03.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
10. ПИ – нива с площ 15,910 дка, трета категория, м. Гарванска могила, представляващ имот
№ 116004, парцел № 4 в масив № 116 по плана за
земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при съседи: № 116005, № 000282,
№ 116003, № 116016, № 116015, № 116014, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 163, том I, рег.
№ 1185, дело № 151 от 13.03.2012 г., собственост
на Ценко Кръстев Чоков.
11. Дворно място с площ 6564 кв. м, което е
УПИ I, планосн. № 547 в кв. 158/159 по действа-
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щия план на селото, одобрен със Заповед № 45
от 7.03.1994 г. на кмета на община Бяла Слатина, с граници и съседи: от север – УПИ IV-548
и УПИ III – общински, от юг – УПИ VIII-546
и УПИ II-545, от запад – ул. Евлоги Георгиев,
и от изток – улица, ведно с намиращите се в
него масивна жилищна сграда на железобетонна
плоча, дървена покривна конструкция и покрив
от керемиди, със ЗП 128 кв. м, построена преди
1965 г., склад на железобетонна плоча, дървена
покривна конструкция и покрив от керемиди,
със ЗП 240 кв. м, построена преди 1965 г., навес
с три оградни стени на железобетонна плоча,
дървена покривна конструкция и покрив от керемиди, със ЗП 152 кв. м, построена преди 1965 г.,
масивна сграда на железобетонна плоча, дървена
покривна конструкция и покрив от керемиди, със
ЗП 32 кв. м, построена преди 1965 г., гараж на
железобетонна плоча, със ЗП 44 кв. м, построена
преди 1985 г., придобито с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска
земя № 101, том I, рег. № 1234, дело № 98 от
18.03.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
12. ПИ – нива с площ 11,111 дка, трета категория, м. Пазди поле, която е имот № 048030,
парцел № 30 в масив № 48 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при съседи: № 048029, № 048003,
№ 048002, № 048001, № 000227, № 000214, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот – земеделска земя № 170, том I,
рег. № 1659, дело № 164 от 9.04.2010 г., собственост
на Ценко Кръстев Чоков.
13. ПИ – нива с площ 5,288 дка, трета категория, м. Златия, която е имот № 009012, парцел № 12
в масив № 9 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при
съседи: № 009013, № 009011, № 000228, № 000263,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 26, том II,
рег. № 1784, дело № 219 от 16.04.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
14. ПИ – нива с площ 46,750 дка, четвърта
категория, м. Крушака, която е имот № 113010,
парцел № 10 в масив № 113 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при съседи: № 113011, № 113004,
№ 113006, № 113009, № 000365, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот – земеделска земя № 3, том III, рег. № 3081,
дело № 377 от 28.06.2010 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
15. ПИ – нива с площ 13,821 дка, трета категория, м. Златия, която е имот № 040011, парцел
№ 11 в масив № 40 по плана за земеразделяне
на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при съседи: № 040012, № 040008, № 040010,
№ 000285, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска
земя № 168, том I, рег. № 1657, дело № 162 от
9.04.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
16. ПИ – нива с площ 16,868 дка, трета категория, м. През дола, която е имот № 012020,
парцел № 20 в масив № 12 по плана за земе-
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разделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при съседи: № 012021, № 012029,
№ 012005, № 012019, № 000239, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот – земеделска земя № 175, том I, рег. № 1671,
дело № 169 от 12.04.2010 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
17. ПИ – лозе с площ 1,020 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 501027,
парцел № 27 в масив № 501 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при съседи: № 501028, № 000359,
№ 501026, № 501020, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 175, том I, рег. № 1671, дело № 169 от
12.04.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
18. ПИ – нива с площ 8,000 дка, трета категория, м. Диков хан, която е имот № 041026,
парцел № 26 в масив № 41 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при съседи: № 041027, № 041036,
№ 041035, № 041015, № 000285, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот – земеделска земя № 176, том I, рег. № 1672,
дело № 170 от 12.04.2010 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
19. ПИ – нива с площ 10,275 дка, четвърта
категория, м. Смрадликов дол, която е имот
№ 037005, парцел № 5 в масив № 37 по плана за
земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при съседи: № 037030, № 037026,
№ 037006, № 037004, № 000239, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот – земеделска земя № 179, том I, рег. № 1677,
дело № 173 от 12.04.2010 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
20. ПИ – нива с площ 12,100 дка, трета категория, м. Гола поляна, която е имот № 135014,
парцел № 14 в масив № 135 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при съседи: № 135013, № 135005,
№ 135007, № 000383, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 180, том I, рег. № 1678, дело № 174 от
12.04.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
21. ПИ – нива с площ 12,189 дка, трета категория, м. Горния лъг, която е имот № 163019,
парцел № 19 в масив № 163 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при съседи: № 163018, № 000187,
землищна граница, № 163013, № 163014, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 180, том I, рег.
№ 1678, дело № 174 от 12.04.2010 г., собственост
на Ценко Кръстев Чоков.
22. ПИ – нива с площ 10,080 дка, трета категория, м. Пазди поле, която е имот № 049002,
парцел № 2 в масив № 49 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област
Враца, при съседи: № 049003, № 000210, № 049001,
№ 049004, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска
земя № 192, том I, рег. № 1704, дело № 186 от
13.04.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
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23. ПИ – лозе с площ 1,037 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 501016,
парцел № 16 в масив № 501 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при съседи: № 501017, № 000157,
№ 501015, № 501031, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 186, том I, рег. № 1698, дело № 180 от
13.04.2010 г. собственост на Ценко Кръстев Чоков.
24. ПИ – изоставени трайни насаждения с
площ 5,170 дка, четвърта категория, м. Янкулова
мъртвина, които са имот № 244003, парцел № 3 в
масив № 244 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при
съседи: № 244004, № 244017, № 244002, № 000284,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 195,
том I, рег. № 1715, дело № 188 от 14.04.2010 г.,
собственост на Ценко Кръстев Чоков.
25. ПИ – лозе с площ 1,041 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 507005,
парцел № 5 в масив № 507 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при съседи: № 501006, № 507036,
№ 207004, № 000373, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 199, том I, рег. № 1719, дело № 192 от
14.04.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
26. ПИ – нива с площ 8,668 дка, трета категория, м. Краището, която е имот № 096007, парцел
№ 7 в масив № 96 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при съседи: № 096008, № 096013, № 096017,
№ 096006, № 000356, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 196, том I, рег. № 1716, дело № 189 от
14.04.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
27. ПИ – нива с площ 30,001 дка, четвърта
категория, м. Прапора, която е имот № 171013,
парцел № 13 в масив № 171 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при съседи: № 171006, № 171005,
№ 171004, № 171003, № 171002, № 171014, № 171015,
№ 171017, № 000162, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 6, том II, рег. № 1731, дело № 199 от
14.04.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
28. ПИ – нива с площ 16,119 дка, трета категория, м. Варански дол, която е имот № 001004,
парцел № 4 в масив № 1 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област
Враца, при съседи: № 001025, № 001006, № 001003,
№ 000481, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска
земя № 10, том II, рег. № 1756, дело № 203 от
15.04.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
29. ПИ – нива с площ 3,400 дка, трета категория, м. Дълга поляна, която е имот № 111020,
парцел № 20 в масив № 111 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област
Враца, при съседи: № 111019, № 000121, № 111008,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 10, том II,
рег. № 1756, дело № 203 от 15.04.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
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30. ПИ – нива с площ 23,612 дка, пета категория, м. Равнището, която е имот № 063005, парцел
№ 5 в масив № 63 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при съседи: № 063006, № 063007, № 063004,
№ 063031, № 000314, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 12, том II, рег. № 1758, дело № 205 от
15.04.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
31. ПИ – нива с площ 21,147 дка, трета категория, м. Равнището, която е имот № 064041, парцел
№ 41 в масив № 64 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при
съседи: № 064042, № 000308, № 064055, № 064039,
№ 064040, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот – земеделска земя
№ 13, том II, рег. № 1759, дело № 206 от 15.04.2010 г.,
собственост на Ценко Кръстев Чоков.
32. ПИ – нива с площ 12,100 дка, трета категория, м. Кнежки припек, която е имот № 094002,
парцел № 2 в масив № 94 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област
Враца, при съседи: № 094001, № 000272, № 094003,
№ 094013, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска
земя № 21, том II, рег. № 1778, дело № 214 от
16.04.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
33. ПИ – нива с площ 11,400 дка, трета категория, м. Бостаните, която е имот № 099009,
парцел № 9 в масив № 99 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област
Враца, при съседи: № 099010, № 099037, № 099030,
№ 099008, № 000111, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 27, том II, рег. № 1785, дело № 220 от
16.04.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
34. ПИ – лозе с площ 0,983 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 507011,
парцел № 11 в масив № 507 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при съседи: № 507012, № 507030,
№ 507010, № 000373, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 27, том II, рег. № 1785, дело № 220 от
16.04.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
35. ПИ – нива с площ 5,400 дка, четвърта категория, м. Крушовски дол, която е имот № 017008,
парцел № 8 в масив № 17 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област
Враца, при съседи: № 017007, № 000163, № 000481,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 23, том II,
рег. № 1781, дело № 216 от 16.04.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
36. ПИ – гора в земeделски земи с площ
4,599 дка, четвърта категория, м. Крушовски
дол, която е имот № 017026, парцел № 26 в масив
№ 17 по плана за земеразделяне на с. Галиче,
община Бяла Слатина, област Враца, при съседи:
№ 017025, № 000163, № 017012, № 017011, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 23, том II, рег.
№ 1781, дело № 216 от 16.04.2010 г., собственост
на Ценко Кръстев Чоков.
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37. ПИ – нива с площ 10,196 дка, трета категория, м. Долно ливаде, която е имот № 175010,
парцел № 10 в масив № 175 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при съседи: № 175011, № 175043,
№ 175030, № 175009 и № 000212, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот – земеделска земя № 32, том II, рег. № 1794,
дело № 225 от 16.04.2010 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
38. ПИ – нива с площ 8,700 дка, трета категория, м. Общото, която е имот № 053014, парцел
№ 14 в масив № 53 по плана за земеразделяне
на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при съседи: № 053015, № 000602, № 053004,
№ 053006, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска
земя № 24, том II, рег. № 1782, дело № 217 от
16.04.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
39. ПИ – нива с площ 13,921 дка, трета категория, м. Златия, която е имот № 040012, парцел
№ 12 в масив № 40 по плана за земеразделяне
на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при съседи: № 040013, № 040008, № 040011,
№ 000285, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска
земя № 4, том III, рег. № 3082, дело № 378 от
28.06.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
40. ПИ – лозе с площ 0,983 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 510027,
парцел № 27 в масив № 510 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при съседи: № 510028, № 000377,
№ 510026, № 510014, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 13, том II, рег. № 1759, дело № 206 от
15.04.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
41. ПИ – нива с площ 17,129 дка, трета категория, м. Кнежки припек, която е имот № 094015,
парцел № 15 в масив № 94 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област
Враца, при съседи: № 094016, № 094009, № 094008,
№ 094005, № 000272, № 000491, № 000272, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 12, том III, рег.
№ 3100, дело № 386 от 29.06.2010 г., собственост
на Ценко Кръстев Чоков.
42. ПИ – нива с площ 6,722 дка, трета категория, м. Долно ливаде, която е имот № 058001,
парцел № 1 в масив № 58 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област
Враца, при съседи: № 058010, № 000533, № 000296,
№ 058002, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска
земя № 13, том III, рег. № 3101, дело № 387 от
29.06.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
43. ПИ – нива с площ 11,799 дка, трета категория, м. Куева падина, която е имот № 065003,
парцел № 3 в масив № 65 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област
Враца, при съседи: № 065004, № 065001, № 000239,
№ 000308, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска
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земя № 10, том III, рег. № 3098, дело № 384 от
29.06.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
44. ПИ – нива с площ 2,986 дка, трета категория, м. Долно ливаде, която е имот № 175015,
парцел № 15 в масив № 175 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област
Враца, при съседи: № 175016, № 175022, № 175014,
№ 000212, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска
земя № 10, том III, рег. № 3098, дело № 384 от
29.06.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
45. ПИ – нива с площ 10,000 дка, трета категория, м. Краището, която е имот № 080022, парцел
№ 22 в масив № 80 по плана за земеразделяне
на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при съседи: № 080023, № 080016, № 000492,
№ 080017, № 080018, Право на преминаване за
имот № 0080023, Право на преминаване за имот
№ 0080024, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска
земя № 11, том III, рег. № 3099, дело № 385 от
29.06.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
46. ПИ – нива с площ 46,541 дка, трета категория, м. Мокьов върбак, която е имот № 363010,
парцел № 10 в масив № 363 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при съседи: № 363009, № 363007,
№ 000323, № 000301, № 000451, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот – земеделска земя № 15, том III, рег. № 3104,
дело № 389 от 29.06.2010 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
47. ПИ – нива с площ 19,200 дка, трета категория, м. Кнежки припек, която е имот № 094001,
парцел № 1 в масив № 94 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област
Враца, при съседи: № 094002, № 094013, № 000344,
№ 000272, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска
земя № 36, том III, рег. № 3268, дело № 408 от
2.07.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
48. ПИ – нива с площ 58,990 дка, трета категория, м. Равнището, която е имот № 064030,
парцел № 30 в масив № 64 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при съседи: № 000308, № 064070,
№ 064016, № 064015, № 064014, № 064011, № 064002,
№ 064001, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска
земя № 37, том III, рег. № 3271, дело № 409 от
2.07.2010 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
49. ПИ – нива № 063013, парцел № 13 в масив
№ 63 по КВС на селото, с площ 7,645 дка, пета
категория, м. Равнището, при съседи: № 063014,
№ 000314, № 063012, № 000318, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот – земеделска земя № 81, том IV, рег. № 4845,
дело № 639 от 14.09.2010 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
50. ПИ – изоставена нива с площ 4,307 дка,
четвърта категория, м. Пищова падина, която
е имот № 550004, парцел № 4 в масив № 550 по
плана за земеразделяне на с. Галиче, община
Бяла Слатина, област Враца, при съседи: № 55003,
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№ 046002, № 000303, № 550011, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот – земеделска земя № 113, том IV, рег. № 5109,
дело № 670 от 23.09.2010 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
51. Дворно място с площ 4010 кв. м, за който
е отреден УПИ IV, пл. № 1120, кадастр. № 1120,
в кв. 152 по регулационен план на с. Галиче,
община Бяла Слатина, област Враца, одобрен
със Заповед № 45 от 7.03.1994 г., при граници на
имота по регулация: от североизток – УПИ І-1123,
от югоизток – У ПИ ІІ-1122 и У ПИ ІІІ-1121,
о т югозапа д – ул. Ст олет ов, и о т северозапад – ул. Батак, ведно със застроените в имота
масивна жилищна сграда на дървен гредоред,
построена преди 1964 г., със застроена площ
73 кв. м, масивна сграда – лятна кухня, на дървен
гредоред, построена преди 1964 г., със застроена
площ 17,50 кв. м, масивна стопанска сграда на
дървен гредоред, построена преди 1960 г., със
застроена площ 55 кв. м, паянтова стопанска
сграда на дървен гредоред, построена преди
1950 г., със застроена площ 32 кв. м, придобито
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 123, том VI, рег.
№ 5741, дело № 1018 от 1.11.2013 г., собственост
на Ценко Кръстев Чоков.
52. ПИ – лозе с площ 1,019 дка, четвърта категория, м. Прапора, което е имот № 508002, парцел
№ 2 в масив № 508 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при
граници: № 508003, № 508039, № 508001, № 000375,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 82, том
VII, рег. № 6506, дело № 1159 от 13.12.2013 г.,
собственост на Ценко Кръстев Чоков.
53. ПИ – лозе с площ 1,010 дка, четвърта категория, м. Прапора, което е имот № 510036, парцел
№ 36 в масив № 510 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при
граници: № 510037, № 000377, № 510035, № 510005,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 83, том
VII, рег. № 6507, дело № 1160 от 13.12.2013 г.,
собственост на Ценко Кръстев Чоков.
54. ПИ – лозе с площ 0,980 дка, четвърта категория, м. Прапора, което е имот № 515006, парцел
№ 6 в масив № 515 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при
граници: № 515007, № 000385, № 515005, № 515035,
придобит е нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 84, том
VII, рег. № 6508, дело № 1161 от 13.12.2013 г.,
собственост на Ценко Кръстев Чоков.
55. ПИ – лозе с площ 1,039 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 506019,
парцел № 19 в масив № 506 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 506018, № 000367,
№ 506020, № 506016, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 86, том VII, рег. № 6516, дело
№ 1163 от 13.12.2013 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
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56. ПИ – лозе с площ 1,000 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 501026,
парцел № 26 в масив № 501 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 501025, № 501021,
№ 501027, № 000359, придобит е нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 87, том VII, рег. № 6511, дело
№ 1164 от 13.12.2013 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
57. ПИ – лозе с площ 1,003 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 513024,
парцел № 24 в масив № 513 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 503025, № 000384,
№ 513023, № 513017, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 88, том VII, рег. № 6512, дело
№ 1165 от 13.12.2013 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
58. ПИ – нива с площ 6,000 дка, трета категория, м. Дунчова тръпка, която е имот № 098005,
парцел № 5 в масив № 98 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 098006, № 098019,
№ 098004, № 000102, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 89, том VII, peг. № 6513, дело
№ 1166 от 13.12.2013 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
59. ПИ – лозе с площ 1,001 дка, четвърта категория, м. Прапора, което е имот № 511033, парцел
№ 33 в масив № 511 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при
граници: № 511034, № 000380, № 511032, № 511008,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 90, том
VII, рег. № 6514, дело № 1167 от 13.12.2013 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
60. ПИ – лозе с площ 1,041 дка, четвърта категория, м. Прапора, което е имот № 510013, парцел
№ 13 в масив № 510 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при
граници: № 510028, № 510014, № 000157, № 51012,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 91, том
VII, рег. № 6515, дело № 1168 от 13.12.2013 г.,
собственост на Ценко Кръстев Чоков.
61. ПИ – лозе с площ 1,024 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 510039,
парцел № 39 в масив № 510 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 510040, № 000377,
№ 510038, № 510002, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 92, том VII, рег. № 6516, дело
№ 1169 от 13.12.2013 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
62. ПИ – лозе с площ 0,986 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 507028,
парцел № 28 в масив № 507 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 507027, № 507013,
№ 507029, № 000368, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – зе-
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меделска земя № 93, том VII, рег. № 6517, дело
№ 1170 от 13.12.2013 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
63. ПИ – лозе с площ 1,011 дка, четвърта категория, м. Прапора, което е имот № 511039, парцел
№ 39 в масив № 511 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при
граници: № 511040, № 000380, № 511038, № 511002,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 94, том
VII, рег. № 6518, дело № 1171 от 13.12.2013 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
64. ПИ – лозе с площ 1,079 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 513021,
парцел № 21 в масив № 513 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 513022, № 000384,
№ 000182, № 513020, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 95, том VII, рег. № 6519, дело
№ 1172 от 13.12.2013 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
65. ПИ – лозе с площ 1,020 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 508012,
парцел № 12 в масив № 508 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 508013, № 508029,
№ 508011, № 000375, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 96, том VII, рег. № 6520, дело
№ 1173 от 13.12.2013 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
66. ПИ – лозе с площ 0,976 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 509031,
парцел № 31 в масив № 509 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 509032, № 000375,
№ 509030, № 509011, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 98, том VII, рег. № 6523, дело
№ 1175 от 13.12.2013 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
67. ПИ – нива с площ 9,000 дка, трета категория, м. Долно ливаде, която е имот № 060007 в
землището на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 060001, № 000572,
№ 000296, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска
земя № 97, том VII, рег. № 6521, дело № 1174 от
13.12.2013 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
68. ПИ – нива с площ 12,000 дка, трета категория, м. Долно ливаде, която е имот № 059017,
парцел № 17 в масив № 59 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 000534, № 059016,
№ 000572, № 059018, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 109, том VII, рег. № 6551, дело
№ 1186 от 14.12.2013 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
69. ПИ – лозе с площ 1,021 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 506016,
парцел № 16 в масив № 506 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
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област Враца, при граници: № 506017, № 506019,
№ 506015, № 000368, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 110, том VII, рег. № 6552, дело
№ 1187 от 14.12.2013 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
70. ПИ – лозе с площ 0,993 дка, четвърта категория, м. Прапора, което е имот № 509008, парцел
№ 8 в масив № 509 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при
граници: № 509009, № 509034, № 509007, № 000377,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 111,
том VII, рег. № 6553, дело № 1188 от 14.12.2013 г.,
собственост на Ценко Кръстев Чоков.
71. ПИ – лозе с площ 1,061 дка, четвърта категория, м. Прапора, което е имот № 511006, парцел
№ 6 в масив № 511 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при
граници: № 511007, № 511035, № 511005, № 000157,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 112, том
VII, рег. № 6554, дело № 1189 от 14.12.2013 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
72. ПИ – нива с площ 1,800 дка, трета категория, м. Прапора, която е имот № 169008, парцел
№ 8 в масив № 169 по плана за земеразделяне
на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при граници: № 169009, № 169006, № 169007,
№ 000128, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска
земя № 113, том VII, рег. № 6556, дело № 1190 от
14.12.2013 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
73. ПИ – нива с площ 0,981 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 504004,
парцел № 4 в масив № 504 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 504003, № 504005,
№ 000357, № 000364, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 114, том VII, рег. № 6557, дело
№ 1191 от 14.12.2013 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
74. ПИ – лозе с площ 1,598 дка, пета категория, м. Прапора, което е имот № 516013, парцел
№ 8 в масив № 169 по плана за земеразделяне
на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при граници: № 516012, № 000158, № 000386,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 129, том
VII, рег. № 6653, дело № 1203 от 18.12.2013 г.,
собственост на Ценко Кръстев Чоков.
75. ПИ – нива с площ 15,831 дка, трета категория, м. Батова могила, която е имот № 023034,
парцел № 34 в масив № 23 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 023023, № 023041,
№ 023042, № 023035, № 000391, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот – земеделска земя № 130, том VII, рег.
№ 6654, дело № 1204 от 18.12.2013 г., собственост
на Ценко Кръстев Чоков.
76. ПИ – залесена горска територия с площ
2,500 дка, м. Горния лъг, която е имот № 543004,
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парцел № 4 в масив № 543 по КВС на с. Галиче,
община Бяла Слатина, област Враца, при граници:
имот № 543007, № 543003, № 543001, № 543005,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 131, том
VII, рег. № 6655, дело № 1205 от 18.12.2013 г.,
собственост на Ценко Кръстев Чоков.
77. ПИ – лозе с площ 1,006 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 512010,
парцел № 10 в масив № 512 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 512011, № 000380,
№ 512009, № 512041, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 134, том VII, рег. № 6658, дело
№ 1208 от 18.12.2013 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
78. ПИ – лозе с площ 0,994 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 509028,
парцел № 28 в масив № 509 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 509029, № 000375,
№ 509027, № 509014, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 136, том VII, рег. № 6660, дело
№ 1219 от 18.12.2013 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
79. ПИ – нива с площ 15,000 дка, четвърта
категория, м. Пазди поле, която е имот № 027015,
парцел № 15 в масив № 27 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област
Враца, при граници: № 027016, № 027028, № 027029,
№ 000387, № 027014, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на идеална част от недвижим имот – земеделска земя № 138, том VII, рег.
№ 6662, дело № 1212 от 18.12.2013 г., собственост
на Ценко Кръстев Чоков.
80. ПИ – лозе с площ 1,028 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 507032,
парцел № 32 в масив № 507 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 507033, № 000368,
№ 507031, № 507009, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на идеална част от недвижим имот – земеделска земя № 139, том VII, рег.
№ 6663, дело № 1213 от 18.12.2013 г., собственост
на Ценко Кръстев Чоков.
81. ПИ – 4/10 ид.ч. от нива с площ 46,750 дка,
трета категория, м. Бостаните, която е имот
№ 099020 в землището на с. Галиче, община Бяла
Слатина, област Враца (парцел № 20 в масив
№ 99), при граници: № 099005, № 099019, № 000155,
№ 099041, № 099004, придобити с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 132, том VII, рег. № 6656, дело
№ 1206 от 18.12.2013 г., и нотариален акт за покупко-продажба на идеална част от недвижим
имот – земеделска земя № 49, том II, рег. № 1356,
дело № 226 от 18.03.2014 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
82. ПИ – 1/12 ид.ч. от нива с площ 26,860 дка,
трета категория, м. Лозански дол, която е имот
№ 087003 в землището на с. Галиче, община Бяла
Слатина, област Враца (парцел № 3 в масив № 87),
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при граници: № 087004, № 087005, № 087006,
№ 087007, № 087008, № 087009, № 087013, № 000319,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
част от недвижим имот – земеделска земя № 133,
том VII, рег. № 6657, дело № 1207 от 18.12.2013 г.,
собственост на Ценко Кръстев Чоков.
83. ПИ – нива с площ 7,098 дка, трета категория, м. Горно ливаде, която е имот № 166007 в
землището на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца (парцел № 7 в масив № 166), при
граници: № 166008, № 166045, № 166006, № 000192,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
ид.ч. от недвижим имот – земеделска земя № 140,
том VII, рег. № 6664, дело № 1214 от 18.12.2013 г.,
собственост на Ценко Кръстев Чоков.
84. ПИ – Уг ид.ч. от нива, цялата с площ
21,490 дка, трета категория, м. Долно ливаде,
която е имот № 175003, парцел № 3 в масив № 175
по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при граници:
№ 175035, № 175004, № 000212, № 175002, № 000257,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на идеална част от недвижим имот – земеделска
земя № 137, том VII, рег. № 6661, дело № 1211 от
18.12.2013 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
85. ПИ – 1/2 ид.ч. от нива, цялата с площ
13,000 дка, трета категория, м. През дола, представляваща имот № 009019, парцел № 19 в масив
№ 9 по плана за земеразделяне на с. Галиче,
община Бяла Слатина, област Враца, при граници: № 009020, № 000229, № 009018, № 009011,
№ 009010, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на идеална част от недвижим
имот – земеделска земя № 137, том VII, рег.
№ 6661, дело № 1211 от 18.12.2013 г., собственост
на Ценко Кръстев Чоков.
86. ПИ – Уг ид.ч. от нива, цялата с площ
4,000 дка, трета категория, м. Мокьов върбак,
представляваща имот № 363005, парцел № 5 в
масив № 363 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при
граници: № 000451, № 000471, № 363004, № 363006,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на идеална част от недвижим имот – земеделска
земя № 137, том VII, рег. № 6661, дело № 1211 от
18.12.2013 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
87. ПИ – нива с площ 20,000 дка, трета категория, м. Дълга поляна, която е имот № 111015 в
землището на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 111016, № 111003,
№ 111004, № 111005, № 111024, № 000116, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 150, том VII, рег.
№ 6691, дело № 1223 от 19.12.2013 г., собственост
на Ценко Кръстев Чоков.
88. ПИ – нива с площ 28,387 дка, пета категория, м. Ходжов припек, която е имот № 043007 в
землището на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца (парцел № 7 в масив № 43), при
граници: № 043019, № 000283, № 043006, № 000284,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 151, том
VII, рег. № 6692, дело № 1225 от 19.12.2013 г.,
собственост на Ценко Кръстев Чоков.
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89. ПИ – нива с площ 23,934 дка, пета категория, м. Равнището, която е имот № 063008 в
землището на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца (парцел № 8 в масив № 63), при
граници: № 063041, № 063036, № 063006, № 063007,
№ 000327, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска
земя № 151, том VII, рег. № 6692, дело № 1225 от
19.12.2013 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
90. ПИ – нива с площ 4,160 дка, четвърта
категория, м. Янкулова мъртвина, която е имот
№ 244009 в землището на с. Галиче, община
Бяла Слатина, област Враца (парцел № 9 в масив № 244), при граници: № 244010, № 000284,
№ 244008, № 244017, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 151, том VII, рег. № 6692, дело
№ 1225 от 19.12.2013 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
91. ПИ – лозе с площ 1,062 дка, четвърта категория, м. Прапора, което е имот № 511015, парцел
№ 15 в масив № 511 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при
граници: № 511016, № 000157, № 511014, № 511026,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 149,
том VII, рег. № 6690, дело № 1223 от 19.12.2013 г.,
собственост на Ценко Кръстев Чоков.
92. ПИ – нива с площ 12,720 дка, трета категория, м. Долно ливаде, която е имот № 060010,
парцел № 10 в масив № 60 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 060013, № 060014,
№ 000296, № 060011, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 153, том VII, рег. № 6694, дело
№ 1227 от 19.12.2013 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
93. ПИ – лозе с площ 0,964 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 506028,
парцел № 28 в масив № 506 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 506029, № 000367,
№ 506027, № 506007, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 154, том VII, рег. № 6695, дело
№ 1228 от 19.12.2013 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
94. ПИ – лозе с площ 0,993 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 511028,
парцел № 28 в масив № 511 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 511029, № 000380,
№ 511027, № 511013, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 156, том VII, рег. № 6697, дело
№ 1230 от 19.12.2013 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
95. ПИ – лозе с площ 1,689 дка, четвърта категория, м. Прапора, което е имот № 506001, парцел
№ 1 в масив № 506 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
при граници: № 506002, № 000368, № 506032,
придобит с нотариален акт за покупко-продаж-
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ба на недвижим имот – земеделска земя № 157,
том VII, рег. № 6698, дело № 1231 от 19.12.2013 г.,
собственост на Ценко Кръстев Чоков.
96. ПИ – нива с площ 18,770 дка, трета категория, м. Пазди поле, която е имот № 050003, парцел
№ 3 в масив № 50 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
при граници: № 050004, № 000274, № 050002,
№ 000216, № 000215, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 145, том VII, рег. № 6685, дело
№ 1219 от 19.12.2013 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
97. ПИ – нива с площ 25,000 дка, трета категория, м. Лозански дол, която е имот № 087013,
парцел № 13 в масив № 87 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 087012, № 087001,
№ 000541, № 087009, № 087003, № 000319, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 146, том VII, рег.
№ 6686, дело № 1220 от 19.12.2013 г., собственост
на Ценко Кръстев Чоков.
98. ПИ – лозе с площ 1,071 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 511019,
парцел № 19 в масив № 511 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 123026, № 123025,
№ 123024, № 123020, № 123010, № 000279, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 152, том VII, рег.
№ 6693, дело № 1226 от 19.12.2013 г., собственост
на Ценко Кръстев Чоков.
99. ПИ – нива с площ 13,940 дка, трета категория, м. Маркова тръпка, която е имот № 125024,
парцел № 24 в масив № 125 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 125027, № 000297,
№ 125019, № 125021, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 28, том II, рег. № 1317, дело № 205 от
17.03.2014 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
100. ПИ – лозе с площ 1,063 дка, чевърта категория, м. Прапора, което е имот № 510006, парцел
№ 6 в масив № 510 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при
граници: № 510007, № 000157, № 510005, № 510035,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 30,
том II, рег. № 1319, дело № 207 от 17.03.2014 г.,
собственост на Ценко Кръстев Чоков.
101. ПИ – нива с площ 4,399 дка, пета категория, м. Равнището, която е имот № 063042,
парцел № 42 в масив № 63 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 063017, № 063019,
№ 000318, № 63043, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 31, том II, рег. № 1320, дело № 208 от
17.03.2014 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
102. ПИ – нива с площ 4,040 дка, пета категория, м. Ходжов припек, която е имот № 043023,
парцел № 23 в масив № 43 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
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област Враца, при граници: № 043022, № 000283,
№ 043010, № 000284, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 31, том II, рег. № 1320, дело № 208 от
17.03.2014 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
103. ПИ – нива с площ 1,017 дка, четвърта
категория, м. Прапора, която е имот № 514006,
парцел № 6 в масив № 514 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 514007, № 000384,
№ 514005, № 514035, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 32, том II, рег. № 1321, дело № 209 от
17.03.2014 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
104. ПИ – лозе с площ 1,008 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 511040,
парцел № 40 в масив № 511 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 000358, № 000380,
№ 511039, № 511001, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 34, том II, рег. № 1330, дело № 211 от
17.03.2014 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
105. ПИ – лозе с площ 1,018 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 508004,
парцел № 4 в масив № 508 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 508005, № 508037,
№ 508003, № 000375, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 35, том II, рег. № 1331, дело № 212 от
17.03.2014 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
106. ПИ – лозе с площ 0,986 дка, четвърта категория, м. Прапора, което е имот № 511038, парцел
№ 38 в масив № 511 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца
при граници: 511039, № 000380, № 511037, № 511003,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 36, том
II, рег. № 1332, дело № 213 от 17.03.2014 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
107. ПИ – лозе с площ 1,111 дка, пета категория, м. Прапора, което е имот № 516011, парцел
№ 11 в масив № 516 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца при
граници: № 516012, № 000158, № 516010, № 000386,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 37, том
II, рег. № 1334, дело № 214 от 17.03.2014 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
108. ПИ – нива с площ 11,434 дка, четвърта
категория, м. Преки дол, която е имот № 033004
в землището на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца (парцел № 4 в масив № 33), при
граници: № 000733, № 033003, № 000211, № 000227,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 33, том
II, рег. № 1322, дело № 210 от 17.03.2014 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
109. ПИ – нива с площ 7,409 дка, четвърта категория, м. Старите лозя, която е имот
№ 156005, парцел № 5 в масив № 156 по плана
за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла
Слатина, област Враца, при граници: № 156006,
№ 156022, № 156004, № 000505, придобит с нота-

С Т Р.

296

ДЪРЖАВЕН

риален акт за покупко-продажба на недвижим
имот – земеделска земя № 44, том II, рег. № 1350,
дело № 221 от 18.03.2014 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
110. ПИ – нива с площ 10,651 дка, пета категория, м. Старите лозя, която е имот № 143008,
парцел № 8 в масив № 143 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 143007, № 000449,
№ 143003, № 000352, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 45, том II, рег. № 1351, дело № 222 от
18.03.2014 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
111. ПИ – нива с площ 6,000 дка, пета категория, м. Янкулова мъртвина, която е имот
№ 042050, парцел № 50 в масив № 42 по плана за
земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 042049, № 000213,
№ 042006, № 042007, № 000283, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот – земеделска земя № 45, том II, рег. № 1351,
дело № 222 от 18.03.2014 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
112. ПИ – нива с площ 10,058 дка, пета категория, м. Сънтина бабка, която е имот № 072008,
парцел № 8 в масив № 72 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 072010, № 072009,
№ 072006, № 072007, № 000350, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот – земеделска земя № 46, том II, рег. № 1352,
дело № 223 от 18.03.2014 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
113. ПИ – нива с площ 13,000 дка, трета категория, м. Дълга поляна, която е имот № 127003,
парцел № 3 в масив № 127 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 127004, № 127005,
№ 127002, № 000365, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 46, том II, рег. № 1352, дело № 223 от
18.03.2014 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
114. ПИ – нива с площ 10,000 дка, четвърта
категория, м. Преки дол, която е имот № 033003,
парцел № 3 в масив № 33 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 000733, № 033002,
№ 000211, № 033004, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 47, том II, рег. № 1354, дело № 224 от
18.03.2014 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
115. ПИ – нива с площ 14,235 дка, четвърта
категория, м. Преки дол, която е имот № 034008,
парцел № 8 в масив № 34 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при граници: № 000733, № 000236,
№ 000211, № 033003, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 47, том II, рег. № 1354, дело № 224 от
18.03.2014 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
116. ПИ – нива с площ 18,000 дка, четвърта
категория, м. Преки дол, която е имот № 033002,
парцел № 2 в масив № 33 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при граници: № 000733, № 000236,
№ 000211, № 033003, придобит с нотариален акт за
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покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 48, том II, рег. № 1354, дело № 225 от
18.03.2014 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
117. ПИ – нива с площ 10,000 дка, т рета
категория, м. Маркова тръпка, която е имот
№ 125022, парцел № 22 в масив № 125 по плана
за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла
Слатина, област Враца, при граници: № 125029,
№ 125021, № 000279, № 000297, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот – земеделска земя № 50, том II, рег. № 1357,
дело № 227 от 18.03.2014 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
118. ПИ – нива с площ 58,810 дка, т рета
категория, м. Дунчова тръпка, която е имот
№ 098009, парцел № 9 в масив № 98 по плана за
земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 098010, № 000102,
№ 098008, № 098018, № 098017, № 098016, № 098015,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 53, том
II, рег. № 1365, дело № 230 от 18.03.2014 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
119. ПИ – нива с площ 16,000 дка, четвърта
категория, м. Прапора, която е имот № 171011,
парцел № 11 в масив № 171 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 171012, № 000528,
№ 171010, № 000162, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 53, том II, рег. № 1365, дело № 230 от
18.03.2014 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
120. ПИ – дървопроизводителна горска площ
4,500 дка, м. Горния лъг, която е имот № 543014,
парцел № 14 в масив № 543 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, по КВС в нови реални граници на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
при граници: № 543017, № 543015, землищна
граница, № 543013, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 53, том II, рег. № 1365, дело № 230 от
18.03.2014 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
121. ПИ – нива с площ 1,002 дка, четвърта
категория, м. Прапора, която е имот № 510024,
парцел № 24 в масив № 510 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, с граници: ПИ № 510025, № 000377,
№ 510023 и 510017, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 89, том II, рег. № 1565, дело № 265 от
27.03.2014 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
122. ПИ – дворно място с площ 4000 кв. м, за
който имот е отреден УПИ I, планосним. № 790,
в кв. 53 по регулационен план на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, одобрен със
Заповед № 48 от 7.03.1994 г., при граници на имота
по регулация: от север – ул. Хаджи Димитър,
от изток – УПИ II-790 – за детска градина, от
юг – УПИ IV-789, 790, и от запад – ул. Априлов,
ведно със застроената в имота производствена
сграда с конструкция „ЛОК“, състояща се от две
производствени помещения и сервизни помещения, построена през 1986 г. със ЗП от 360 кв. м,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
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на недвижим имот № 112, том VI, рег. № 5295,
дело № 1056 от 18.11.2014 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
123. ПИ – лозе с площ 0,938 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 501034,
парцел № 34 в масив № 501 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 501035, № 501013,
№ 501033, № 000359, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 18, том VII, рег. № 5659, дело
№ 1156 от 15.12.2014 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
124. ПИ – лозе с площ 0,980 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 512009,
парцел № 9 в масив № 512 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 512010, № 512032,
№ 512008, № 000380, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 19, том VII, рег. № 5660, дело
№ 1157 от 15.12.2014 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
125. ПИ – нива с площ 19,999 дка, пета категория, м. Нецов припек, която е имот № 140012,
парцел № 12 в масив № 140 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 140011, № 000300,
№ 140006, № 140004, № 140003, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот – земеделска земя № 21, том VII, рег. № 5662,
дело № 1159 от 15.12.2014 г. собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
126. ПИ – нива с площ 17,531 дка, четвърта
категория, м. Прапора, която е имот № 170012,
парцел № 12 в масив № 170 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 170014, № 000526,
№ 170013, № 000157, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 22, том VII, рег. № 5663, дело
№ 1160 от 15.12.2014 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
127. ПИ – нива с площ 11,000 дка, четвърта
категория, м. Смрадликов дол, която е имот
№ 037023, парцел № 23 в масив № 37 по плана за
земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 037024, № 000213,
№ 037022, № 037007, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 24, том VII, рег. № 5665, дело
№ 1162 от 15.12.2014 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
128. ПИ – нива с площ 3,466 дка, трета категория, м. Долно ливаде, която е имот № 060013,
парцел № 13 в масив № 60 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 060006, № 000572,
№ 060008, № 060002, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 24, том VII, рег. № 5665, дело
№ 1162 от 15.12.2014 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
129. ПИ – нива с площ 19,000 дка, трета категория, м. Сънтина бабка, която е имот № 073010,
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парцел № 10 в масив № 73 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 073011, № 000350,
№ 073007, № 073023, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 25, том VII, рег. № 5666, дело
№ 1163 от 15.12.2014 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
130. ПИ – лозе с площ 1,105 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 505007,
парцел № 7 в масив № 505 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 505008, № 000367,
№ 505006, № 000158, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 26, том VII, рег. № 5667, дело
№ 1164 от 15.12.2014 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
131. ПИ – лозе с площ 1,015 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 513006,
парцел № 6 в масив № 513 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 513007, № 000381,
№ 513005, № 513035, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 27, том VII, рег. № 5668, дело
№ 1165 от 15.12.2014 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
132. ПИ – нива с площ 5,911 дка, трета категория, м. Горно ливаде, която е имот № 166043 в
землището на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца (парцел № 43 в масив № 166), при
граници: № 166015, № 166023, № 000192, № 166044,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 17, том
VII, рег. № 5658, дело № 1155 от 15.12.2014 г.,
собственост на Ценко Кръстев Чоков.
133. ПИ – нива с площ 16,000 дка, трета категория, м. Долно ливаде, която е имот № 059015 в
землището на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, парцел № 15 от масив № 59 по
КВС на землището на селото, с граници: ПИ
№ 000534, 059014, 000572 и 059016, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 19, том II, рег.
№ 1405, дело № 203 от 8.04.2015 г., собственост
на Ценко Кръстев Чоков.
134. ПИ – лозе с площ 1,011 дка, четвърта
категория, м. Прапора, което е имот № 507037,
парцел № 37 в масив № 507 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, по КВС на землището на селото,
с граници: ПИ № 507038, 000368, 507036 и 507004,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 24, том
III, рег. № 2404, дело № 399 от 3.06.2015 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
135. ПИ – нива с площ 20,000 дка, четвърта
категория, м. Прапора, която е имот № 174026,
парцел № 26 в масив № 174 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, по КВС на землището на селото,
с граници: ПИ № 174025, 174024, 000148, 000150
и 000153, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска
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земя № 76, том IV, рег. № 3797, дело № 635 от
26.08.2015 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
136. ПИ – нива с площ 11,647 дка, четвърта
категория, м. Старите лозя, която е имот № 159021
в землището на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, парцел № 21 от масив № 159 по
КВС на землището на селото, с граници: ПИ
№ 159020, 159002, 159029, 159022 и 000502, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот – земеделска земя № 77, том IV,
рег. № 3798, дело № 636 от 26.08.2015 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
137. ПИ – нива с площ 5,450 дка, трета категория, м. Долно ливаде, която е имот № 175034 в
землището на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, парцел № 34 от масив № 175 по
КВС на землището на селото, с граници: ПИ
№ 175005, 175006, 175033, 000257 и 175035, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 75, том IV, рег.
№ 3796, дело № 634 от 26.08.2015 г., собственост
на Ценко Кръстев Чоков.
138. ПИ – нива с площ 7,366 дка, четвърта
категория, м. Меча дупка, която е имот № 564010,
парцел № 10 в масив № 564 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, по КВС на землището на селото,
с граници: ПИ № 564014, 564009, 000330 и 564011,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 89, том
IV, рег. № 3855, дело № 648 от 27.08.2015 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
139. ПИ – нива с площ 3,495 дка, четвърта
категория, м. Меча дупка, която е имот № 564013,
парцел № 1 в масив № 564 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, по КВС на землището на селото,
с граници: ПИ № 564012, 564011, 564015 и 000329,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 90, том
IV, рег. № 3856, дело № 649 от 27.08.2015 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
140. ПИ – нива с площ 5,000 дка, трета категория, м. Равнището, която е имот № 048031, парцел
№ 31 в масив № 48 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
при граници: № 048008, № 048032, № 048033,
№ 048009, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска
земя № 132, том VI, рег. № 5759, дело № 1064 от
23.12.2015 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
141. ПИ – нива с площ 5,000 дка, трета категория, м. Равнището, която е имот № 048032, парцел
№ 32 в масив № 48 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
при граници: № 048031, № 048008, № 000236,
№ 048033, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска
земя № 132, том VI, рег. № 5759, дело № 1064 от
23.12.2015 г., собственост на Ценко Кръстев Чоков.
142. ПИ – нива с площ 17,249 дка, четвърта
категория, м. Вълча вода, която е имот № 268021,
парцел № 21 в масив № 268 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, при граници: № 268020, № 000290,
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№ 000292, № 000294, № 000312, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот – земеделска земя № 129, том VI, рег. № 5755,
дело № 1061 от 23.12.2015 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
143. ПИ – нива с площ 28,483 дка, четвърта
категория, м. Крушака, която е имот № 113001
в землището на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, парцел № 1 в масив № 113 по
плана за земеразделяне при граници: № 113022,
№ 113002, № 000277, № 000114, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот – земеделска земя № 131, том VI, рег. № 5758,
дело № 1063 от 23.12.2015 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
144. ПИ – нива с площ 9,750 дка, трета категория, м. Батова могила, която е имот № 023053 в
землището на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, парцел № 53 в масив № 23 па плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла
Слатина, област Враца, при граници: № 023054,
№ 023055, № 000210, № 023018, № 023052, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 137, том VI, рег.
№ 5766, дело № 1069 от 23.12.2015 г., собственост
на Ценко Кръстев Чоков.
145. ПИ – нива с площ 7,232 дка, четвърта категория, м. Биволарките, която е имот № 121001
в землището на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, парцел № 1 в масив № 121 по плана
за земеразделяне при граници: № 121002, № 000152,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 133,
том VI, рег. № 5760, дело № 1065 от 23.12.2015 г.,
собственост на Ценко Кръстев Чоков.
146. ПИ – нива с площ 88,695 дка, трета
категория, м. Горно ливаде, представляваща
имот № 166042, парцел № 42 в масив № 166 по
плана за земеразделяне на с. Галиче, община
Бяла Слатина, област Враца, при граници: имот
№ 000192, имот № 166035, имот № 166034, имот
№ 166033, имот № 166032, имот № 166031, имот
№ 166030, имот № 166005, имот № 166006, имот
№ 166007, имот № 166008, имот № 166009, имот
№ 166010, имот № 166011 и имот № 166026, придобит с нотариален акт за замяна на недвижими
имоти – земеделска земя № 90, том I, рег. № 787,
дело № 85 от 23.02.2009 г., собственост на Ценко
Кръстев Чоков.
147. ПИ – 1/2 ид.ч. от нива, цялата с площ
28,000 дка, пета категория, м. Горуняка, която
е имот № 071014, парцел № 14 от масив № 71 по
плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла
Слатина, област Враца, при граници на имота:
имот № 071046, имот № 071047, имот № 071048,
имот № 000314, имот № 071013, имот № 071040,
придобит с нотариален акт за замяна на недвижими имоти – земеделска земя № 5, том III, рег.
№ 3435, дело № 384 от 20.05.2011 г., собственост
на Ценко Кръстев Чоков.
148. ПИ – лозе с площ 1,031 дка, четвърта категория, м. Прапора, което е имот № 510026, парцел
№ 26 в масив № 510 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, при
граници: № 510027, № 000377, № 510025, № 510015,
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придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот – земеделска земя № 85, том
VII, рег. № 6509, дело № 1162 от 13.12.2013 г.,
собственост на Ценко Кръстев Чоков.
149. 56,80 % идеални части (с парична равно
стойност в размер на 189 319,51 лв., представляващи заплатената при покупката на имота сума
през 2010 г., както и погасителните вноски по
кредита на продавача Радосвет Николов за 2010 г.
и за 2013 – 2015 г.) от апартамент № 38, намиращ
се на осми жилищен етаж на жилищната сграда, със застроена площ 236,53 кв. м, състоящ се
от: входно антре, дневна, трапезария, кухненски
бокс, три спални, баня с тоалетна, коридор,
втора тоалетна и покривна тераса, при съседи:
стълбищна площадка, апартамент № 37, улица,
вътрешен двор от две страни, стълбищна клетка
и асансьорна шахта, заедно с мазе № 38 с площ
5,57 кв. м, при съседи: общ проход за подземните
гаражи, подземно паркомясто № 10, вътрешен
двор и мазе № 39, заедно с 3,355 % ид. части от
общите части на сградата, заедно с прилежащите
на апартамента 3,355 % ид. части от УПИ Х-1397,
1398 в кв. 279 по ПУП на гр. София, местността
Студентски град, намиращ се на ул. Проф. Кирил Попов, с площ на УПИ 2000 кв. м, подземно паркомясто № 9, намиращо се на сутеренен
етаж от гореописаната сграда, застроена площ
18 кв. м, при съседи: общ проход за подземните
гаражи, подземно паркомясто № 8, вътрешен двор
и подземно паркомясто № 10, заедно с 0,221 %
ид. части от общите части на сградата, заедно с
прилежащите 0,221 % ид. части от гореописания
УПИ и подземно паркомясто № 10, намиращо
се на сутеренен етаж от гореописаната сграда,
застроена площ 18 кв. м, при съседи: общ проход
за подземните гаражи, подземно паркомясто № 9,
вътрешен двор и мазе № 38, заедно с 0,221 %
ид. части от общите части на сградата, заедно с
прилежащите 0,221 % ид. части от гореописания
УПИ, придобити с нотариален акт № 71, том I,
рег. № 1398, дело № 61 от 21.05.2010 г., собственост
на Ценко Кръстев Чоков.
– Лек а в т омо би л марк а Мерцеде с, мо дел А МГ ГЛЕ 63 С, рег. № ВР999999, рама
№ WDC2923751A010510, двигател № 15798260081825,
дата на първа регистрация 4.12.2015 г., собственост
на Ценко Кръстев Чоков. Пазарна стойност към
настоящия момент (съгласно експертна оценка) – 193 000 лв.
– Лек автомобил марка Нисан, модел Патрол,
рег. № ВР 1971 ВМ, рама № 4JGBB75E46A013039,
двигател № RD28322991X, дата на първа регистрация 8.05.1991 г., собственост на Ценко Кръстев
Чоков. Пазарна стойност към настоящия момент
(съгласно експертна оценка) – 7000 лв.
– Сумата в размер 216 357,68 лв., представ
ляваща вноски на каса по банкови сметки от
Ценко Кръстев Чоков.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Ценко Кръстев
Чоков, ЕГН 5808281920, сумата в общ размер
716 815,35 лв., формирана от:
– сумата в размер 6254,50 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
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на ПИ – нива с площ 17,870 дка, трета категория,
м. През дола, която е имот № 038017, парцел
№ 17 в масив № 38 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 22, том I, рег. № 252, дело № 20
от 27.01.2009 г.;
– сумата в размер 22 830 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 28,539 дка, трета категория,
м. През дола, която е имот № 005030, парцел
№ 30 в масив № 5 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 157, том VI, рег. № 5421, дело
№ 1097 от 26.11.2014 г.;
– сумата в размер 13 518,12 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 16,940 дка, трета категория,
м. Краището, която е имот № 080009, парцел
№ 9 в масив № 80 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 180, том II, рег. № 1961, дело
№ 352 от 17.04.2014 г.;
– сумата в размер 5195,40 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 7,993 дка, трета категория,
м. През дола, която е имот № 008003, парцел
№ 3 в масив № 8 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 109, том I, рег. № 845, дело
№ 102 от 7.03.2016 г.;
– сумата в размер 8392,65 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 7,993 дка, трета категория,
м. През дола, която е имот № 008002, парцел
№ 2 в масив № 8 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 109, том I, рег. № 845, дело
№ 102 от 7.03.2016 г.;
– сумата в размер 20 310,67 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 30,001 дка, трета категория, м. Бъзович, която е имот № 006006, парцел
№ 6 в масив № 6 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 185, том V, рег. № 5153, дело
№ 928 от 20.11.2015 г.;
– сумата в размер 20 270,16 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 29,897 дка, трета категория,
м. Краището, която е имот № 079012, парцел
№ 12 в масив № 79 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален
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акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 105, том VII, рег. № 6545, дело
№ 1182 от 13.12.2013 г.;
– сумата в размер 7471,75 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 11,495 дка, трета категория, м. Совата, която е имот № 014020, парцел
№ 20 в масив № 14 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 65, том II, рег. № 1529, дело
№ 248 от 22.04.2016 г.;
– сумата в размер 11 650,80 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 14,660 дка, трета категория,
м. Краището, която е имот № 080014, парцел
№ 14 в масив № 80 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 180, том II, рег. № 1961, дело
№ 352 от 17.04.2014 г.;
– сумата в размер 16 140,15 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на ПИ – нива с площ 24,831 дка, трета
категория, м. Обретен, която е имот № 049009,
парцел № 9 в масив № 49 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област
Враца, отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот – земеделска земя № 127, том I, рег. № 876,
дело № 118 от 14.03.2016 г.;
– сумата в размер 30 066,24 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 44,411 дка, трета категория,
м. Краището, която е имот № 096002, парцел
№ 2 в масив № 96 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 109, том VI, рег. № 5643, дело
№ 1042 от 18.12.2015 г.;
– сумата в размер 32 881,59 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 41,203 дка, трета категория,
м. Краището, която е имот № 080016, парцел
№ 16 в масив № 80 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 65, том II, рег. № 1433, дело
№ 241 от 20.03.2014 г.;
– сумата в размер 3737,50 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 5,750 дка, трета категория,
м. През дола, която е имот № 005038, парцел
№ 38 в масив № 5 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 109, том I, рег. № 845, дело
№ 102 от 7.03.2016 г.;
– сумата в размер 8775 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 13,500 дка, трета категория,
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м. През дола, която е имот № 039032, парцел
№ 32 в масив № 39 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 65, том II, рег. № 1529, дело
№ 248 от 22.04.2016 г.;
– сумата в размер 19 950 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 12,500 дка, трета категория,
м. Горуняка, представляваща имот № 071026,
парцел № 26 в масив № 71, и ПИ – нива с площ
12,500 дка, трета категория, м. Горуняка, представляваща имот № 071025, парцел № 25 в масив
№ 71, по плана за земеразделяне на с. Галиче,
община Бяла Слатина, област Враца, отчуждени
от Ценко Кръстев Чоков с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска
земя № 39, том III, рег. № 2286, дело № 408 от
13.05.2014 г.;
– сумата в размер 28 957,02 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на ПИ – нива с площ 36,276 дка, трета
категория, м. Краището, представляваща имот
№ 080010, парцел № 10 в масив № 80 по плана
за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, отчужден от Ценко Кръстев
Чоков с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот – земеделска земя № 65, том II,
рег. № 1433, дело № 241 от 20.03.2014 г.;
– сумата в размер 3200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 7,068 дка, трета категория,
м. През дола, представляваща имот № 038035,
парцел № 35 в масив № 38 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, отчужден от Ценко Кръстев Чоков
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 164, том I, рег.
№ 1186, дело № 152 от 13.03.2012 г.;
– сумата в размер 33 673,98 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 49,740 дка, трета категория
земя, в местността През дола, представляваща
имот № 012010, парцел № 10 от масив № 12 по
плана за земеразделяне на с. Галиче, община
Бяла Слатина, област Враца, отчужден от Ценко
Кръстев Чоков с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 171,
том II, рег. № 2180, дело № 347 от 21.05.2015 г.;
– сумата в размер 46 196,85 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на ПИ – нива с площ 43,997 дка, трета
категория, м. Дупляка, представляваща имот
№ 128003, парцел № 3 в масив № 128 по плана
за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, отчужден от Ценко Кръстев
Чоков с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот – земеделска земя № 20, том I,
рег. № 224, дело № 19 от 14.01.2014 г.;
– сумата в размер 36 559 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 36,559 дка, четвърта категория, м. Преки дол, представляваща имот
№ 031008, парцел № 8 в масив № 31 по плана за
земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Сла-
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тина, област Враца, отчужден от Ценко Кръстев
Чоков с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот – земеделска земя № 28, том VI,
рег. № 5396, дело № 968 от 4.12.2015 г.;
– сумата в размер 3532,02 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 15,910 дка, трета категория, м. Гарванска могила, представляваща имот
№ 116004, парцел № 4 в масив № 116 по плана за
земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 17, том III, рег. № 3109, дело № 391
от 29.06.2010 г.;
– сумата в размер 6770 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 10,000 дка, пета категория,
м. Нецов припек, която е имот № 142014, парцел
№ 14 в масив № 142 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 74, том IV, рег. № 3794, дело
№ 633 от 26.08.2015 г.;
– сумата в размер 12 863 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 19,000 дка, трета категория,
м. Деново дърво, която е имот № 134006, парцел
№ 6 в масив № 134 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 64, том II, рег. № 1528, дело
№ 247 от 22.04.2016 г.;
– сумата в размер 40 209,06 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на ПИ – нива с площ 59,393 дка, четвърта
категори я, м. Лилчови явори, която е имот
№ 015014, парцел № 14 в масив № 15 по плана за
земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, отчужден от Ценко Кръстев
Чоков с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот – земеделска земя № 173, том II,
рег. № 2182, дело № 349 от 21.05.2015 г.;
– сумата в размер 13 266,50 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на ПИ – нива с площ 20,410 дка, трета
категория, м. Маркова тръпка, която е имот
№ 125004, парцел № 4 в масив № 125 по плана
за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, отчужден от Ценко Кръстев
Чоков с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот – земеделска земя № 125, том I,
рег. № 874, дело № 116 от 14.03.2016 г.;
– сумата в размер 28 812 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 27,440 дка, трета категория,
м. Биволарките, която е имот № 120007, парцел
№ 7 в масив № 120 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 28, том VI, рег. № 5396, дело
№ 968 от 4.12.2015 г.;
– сумата в размер 22 848 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
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на ПИ – нива с площ 33,751 дка, трета категория,
м. Тръпките, която е имот № 104002, парцел № 2
в масив № 104 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 184, том V, рег. № 5152, дело
№ 927 от 20.11.2015 г.;
– сумата в размер 3870,30 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 4,850 дка, трета категория,
м. Краището, която е имот № 080025, парцел
№ 25 в масив № 80 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 180, том II, рег. № 1961, дело
№ 352 от 17.04.2014 г.;
– сумата в размер 3192 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 4,000 дка, трета категория,
м. Краището, която е имот № 080027, парцел
№ 27 в масив № 80 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 180, том II, рег. № 1961, дело
№ 352 от 17.04.2014 г.;
– сумата в размер 18 447,57 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 27,249 дка, трета категория,
м. Биволарките, която е имот № 123020, парцел
№ 20 в масив № 123 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 186, том V, рег. № 5154, дело
№ 929 от 20.11.2015 г.;
– сумата в размер 23 750,35 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на ПИ – нива с площ 36,539 дка, трета
категория, м. Дамяновско бранище, която е имот
№ 154015, парцел № 15 в масив № 154 по плана
за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, отчужден от Ценко Кръстев
Чоков с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот – земеделска земя № 124, том I,
рег. № 873, дело № 115 от 14.03.2016 г.;
– сумата в размер 27 491 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 27,492 дка, трета категория,
м. Пантерово бранище, която е имот № 076019,
парцел № 19 в масив № 76 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, отчужден от Ценко Кръстев Чоков
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 186, том V, рег.
№ 5154, дело № 929 от 20.11.2015 г.;
– сумата в размер 3249,35 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 5,000 дка, трета категория,
м. Лозански дол, която е имот № 087006, парцел
№ 6 в масив № 87 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот – зе-
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меделска земя № 127, том I, рег. № 876, дело
№ 118 от 14.03.2016 г.;
– сумата в размер 10 155 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 15,001 дка, трета категория,
м. Деново дърво, която е имот № 134004, парцел
№ 4 в масив № 134 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 65, том II, рег. № 1529, дело
№ 248 от 22.04.2016 г.;
– сумата в размер 13 446,55 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на ПИ – нива с площ 20,687 дка, трета
категория, м. Цонковско бранище, която е имот
№ 027006, парцел № 6 в масив № 27 по плана за
земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, отчужден от Ценко Кръстев
Чоков с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот – земеделска земя № 126, том I,
рег. № 875, дело № 117 от 14.03.2016 г.;
– сумата в размер 38 209,20 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на ПИ – нива с площ 56,438 дка, четвърта
категория, м. Смрадликов дол, която е имот
№ 037013, парцел № 13 в масив № 37 по плана за
земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, отчужден от Ценко Кръстев
Чоков с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот – земеделска земя № 185, том V,
рег. № 5153, дело № 928 от 20.11.2015 г.;
– сумата в размер 14 217,67 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 21,001 дка, четвърта категория, м. Дупляка, която е имот № 149010, парцел
№ 10 в масив № 149 по плана за земеразделяне
на с. Галиче, община Бяла Слатина, област
Враца, отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот – земеделска земя № 125, том I, рег. № 874,
дело № 116 от 14.03.2016 г.;
– сумата в размер 6500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
ПИ – нива с площ от 10,001 дка, трета категория,
м. Биволарките, която е имот № 123011, парцел
№ 11 в масив № 123 по плана за земеразделяне на
с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца,
отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 65, том II, рег. № 1529, дело
№ 248 от 22.04.2016 г.;
– сумата в размер 16 104,40 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на ПИ – нива с площ 24,776 дка, трета
категория, м. Крушака, която е имот № 114009,
парцел № 9 в масив № 114 по плана за земеразделяне на с. Галиче, община Бяла Слатина, област
Враца, отчужден от Ценко Кръстев Чоков с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот – земеделска земя № 127, том I, рег. № 876,
дело № 118 от 14.03.2016 г.;
– сумата в размер 33 850 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ПИ – нива с площ 50,000 дка, четвърта ка-
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тегория, м. Дамяновско бранище, която е имот
№ 155001, парцел № 1 в масив № 155 по КВС на
землището на с. Галиче, община Бяла Слатина,
област Враца, отчужден от Ценко Кръстев Чоков
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 172, том II, рег.
№ 2181, дело № 348 от 21.05.2015 г.;
– сумата в размер 50 314,30 лв., представляваща погасителни вноски по кредит от Ценко
Кръстев Чоков (с изк лючение на сумите за
погасителни вноски по кредита на Радосвет Николов, тъй като предмет на претенция са ид. ч.
от имотите).
На основание чл. 63, ал. 2, т. 3 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Спас Ценков Чоков,
ЕГН 9501186487:
Дворно място с площ 575 кв. м, което е УПИ
IX, планосн. № 762/763, в кв. 65 по действащия
ЗРП на селото, с граници: от север УПИ VIII762, 764, от изток улица ОК 226-ОК 231, от юг
улица ОК 229-ОК 231-ОК 232 и от запад улица
Тракия, ведно с намиращите се в него двуетажна
масивна жилищна сграда на дървен гредоред, с
дърв. покривна конструкция и покрив от цигли,
със ЗП 76 кв. м, построена преди 1953 г., масивна
жилищна сграда – лятна кухня на дървен гредоред, с дърв. покривна конструкция и покрив от
цигли, със ЗП 29 кв. м, построена преди 1958 г.,
масивна стопанска сграда на дървен гредоред, с
дърв. покривна конструкция и покрив от цигли,
със ЗП 89 кв. м, построена преди 1956 г., придобити с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 91, том VI, рег. № 7677, дело
№ 1011 от 30.12.2010 г., собственост на Спас Ценков
Чоков. Пазарна стойност към настоящия момент –
34 148,79 лв.
На основание чл. 67 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от Спас Ценков Чоков, ЕГН
9501186487:
Лек автомобил марка Мерцедес, модел ЦЛА 220,
рег. № ВР6666ВМ, рама № WDD1173431N010262,
двигател № 27091030169019, дата на първа регистрация 20.06.2013 г., собственост на Спас Ценков
Чоков. Пазарна стойност към настоящия момент
(съгласно експертна оценка) – 37 000 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Мартин Ценков Чоков,
ЕГН 9707246507:
Лек автомобил марка Мерцедес, модел Ц 180,
рег. № ВР 4444 ВК, рама № WDD2043311F985415,
двигател № 27491030015137, дата на първа регистрация 26.02.2013 г. собственост на Мартин
Ценков Чоков. Пазарна стойност към настоящия
момент (съгласно експертна оценка) – 30 000 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) и § 5, ал. 1 от ПЗР на
ЗПКОНПИ от Цветелина Миткова Нелова, ЕГН
6907202178:
– сумата в размер 87 148,80 лв., представ
ляваща вноски на каса по банкови сметки от
Цветелина Миткова Нелова;
– сумата в размер 350 000 лв., представляваща
предоставен заем от Цветелина Миткова Нелова
на Ценко Кръстев Чоков.
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Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 29.04.2021 г. от 10 ч.
9657
Софийският градски съд, търговско отделение,
VI-3 състав, ч. т. д. № 2428/2020 г., на основание
чл. 679 от ТЗ призовава кредиторите от събранието
на кредиторите на „Игал“ – ООД, ЕИК 11517701,
по т. д. № 3772/2013 г. по описа на Софийския
градски съд, търговско отделение, VI – 20 състав,
да се явят в заседание на 18.01.2021 г. от 10 ч. по
т. д. № 2428/2020 г. по описа на Софийския градски
съд, търговско отделение, VI – 3 състав, образувано по искане на „АПС Алфа България“ – ЕООД,
ЕИК 203247196, на основание чл. 679, ал. 3 от
ТЗ за отмяна на решенията на събранието на
кредиторите на „Игал“ – ООД, ЕИК 111517701.
Заседанието ще се проведе в Софийския градски
съд, София, бул. Витоша № 2.
45
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-22 състав, т.д. № 2264/2020 г., на основание
чл. 679 от ТЗ призовава кредиторите от събрание
на кредиторите на „Бокар Монд“ – ООД (н), ЕИК
131231223, по т.д. № 3271/2012 г. по описа на Софийския градски съд, търговско отделение, VІ-2
състав, да се явят в открито съдебно заседание
на 11.02.2021 г. от 10,10 ч. по т.д. № 2264/2020 г.
по описа на Софийския градски съд, търговско
отделение, VІ-22 състав, образувано по искане
на длъжника „Бокар Монд“ – ООД (н), ЕИК
131231223, на основание чл. 679 от ТЗ за отмяна
на решенията на събрание на кредиторите на
„Бокар Монд“ – ООД (н), ЕИК 131231223, проведено на 13.11.2020 г. Заседанието ще се проведе в
Софийския градски съд, София, бул. Витоша № 2.
103

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Шейни клуб „Искър“, София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение от
4.01.2021 г. на УС свиква общо събрание на членовете на сдружението на 27.03.2021 г. в 18 ч. в
София, ул. Самоков № 3, бл. 3, ет. 10, ап. 47, при
следния дневен ред: 1. отчет за работата на УС
за дейността на клуба за 2020 г.; 2. приемане на
годишен финансов отчет на сдружението за 2020 г.
79
1. – Управителният съвет на Българска федерация Бадминтон – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно събрание на
членовете на федерацията на 20.02.2021 г. в 11 ч.
в София, бул. Васил Левски № 75, в заседателната
зала на петия етаж в сградата на Министерството
на младежта и спорта, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишен отчет за дейността на БФ
Бадминтон за 2020 г.; 2. приемане на годишен
финансов отчет на БФ Бадминтон за 2020 г.; 3.
годишен отчет на контролния съвет за 2020 г.;
4. приемане на проект на бюджет за 2021 г. на
БФ Бадминтон; 5. приемане на наредбата за
провеждане на национални първенства и тур-
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нири и състезателния календар (ДСК, МСК) на
БФ Бадминтон за 2021 г.; 6. други. Писмените
материали, свързани с дневния ред, ще бъдат
на разположение на адреса на управление на
сдружението.
94
1. – Управителният съвет на „Сдружение на
софийските народни читалища – 2005“, София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо годишно отчетно-изборно събрание на
24.02.2021 г. от 11 ч. в залата на Народно читалище „Славянска беседа – 1880“, София, ул. Г. С.
Раковски № 127, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на УС за дейността на ССНЧ през 2020 г.;
2. счетоводен отчет; финансов резултат за 2020 г.;
3. отчет на контролния съвет на сдружението; 4.
изказвания по т. 1, 2 и 3; предложения; 5. разни.
На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на
кворум събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
95
272. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 93, ал. 2 от
Закона за адвокатурата свиква извънредно общо
събрание на колегията на 20.02.2021 г. от 8 ч. в
„Зала 1“ на Фестивален и конгресен център – Вар
на, при дневен ред: избор на председател на
Адвокатския съвет към Варненската адвокатска
колегия. Поканват се всички адвокати да вземат
участие в събранието. При липса на кворум на
20.02.2021 г. в 8 ч. на основание чл. 81, ал. 4 от
Закона за адвокатурата събранието се отлага за
един час по-късно и се провежда независимо от
присъстващите членове.
101
8. – Управителният съвет на Клуб „Атлет-култ уризъм“ – Каварна, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 27.02.2021 г. от 10 ч. в гр. Каварна, ул. Сава
Ганчев № 29, при следния дневен ред: 1. изменение на устава на сдружението; 2. разни. 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.
130
1. – Управителният съвет на Националната
развъдна асоциация по пчеларство – Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на 27.03.2021 г. в 10 ч. на адрес: Пловдив,
бул. Димитър Менделеев № 12, Аграрен университет – Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет
на председателя за дейността на асоциацията за
2020 г. и приемане на годишния финансов отчет;
2. отчет на председателя на контролния съвет;
3. приемане на нови членове на асоциацията и
прекратяване на членството в асоциацията; 4.
приемане на процедурен правилник на асоциацията; 5. промени в устава на асоциацията; 6.
промени в управителния съвет и в контролния
съвет; 7. приемане на работна програма за работа на асоциацията за 2021 г.; 8. приемане на
финансов план за 2021 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., при същия дневен ред
и на същото място. В случай че на 27.03.2021 г.
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извънредното положение в Република България
не е отменено, общото събрание ще се свика в
първата събота след отмяна на извънредното
положение в Република България от 10 ч. на
адрес: Пловдив, бул. Димитър Менделеев № 12,
в базата на Аграрен университет – Пловдив, при
същия дневен ред. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч., при същия дневен ред и на
същото място.
48
1. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство при НУИ „Проф. Веселин
Стоянов“ – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 12.02.2021 г. в 18 ч. в
сградата на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе,
ул. Пирот № 12, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2. приемане
на годишни финансови отчети; 3. промяна в
устава; 4. приемане на нови членове и прекратяване на членство в сдружението; 5. избор на
нов управителен съвет и нов контролен съвет; 6.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Поканата е поставена на видно място на табло

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

при входа на сградата на НУИ „Проф. Веселин
Стоянов“ – Русе, ул. Пирот № 12.
102
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Летящи легенди България“ – с. Баня, област Пазарджик, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 29 от устава свиква редовно
общо събрание на 4.03.2021 г. в 18 ч. в с. Баня,
ул. Възраждане № 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за финансовото състояние на сдружението
до 31.12.2020 г.; 2. потвърждаване решението на
управителния съвет за одобрение молбата за
членство в сдружението от Светослав Иванов
Иванов и Ангел Георгиев Ангелов и приемането
им от общото събрание; 3. избор на членове на
управителния съвет на сдружението и членове на
контролния съвет; 4. промяна на седалището и
адреса на управление на сдружението от с. Баня,
ул. Възраждане № 1, област Пазарджик, в Пазарджик, бул. Христо Ботев № 11, вх. В, ет. 4,
ап. 28. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ и чл. 32 от устава на сдружението
събранието ще се проведе един час по-късно
независимо от броя на присъстващите.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2021 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
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