ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 4

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 14 януари 2022 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на Републиката
 Указ № 2 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, на 27 февруари 2022 г.

ството на Черна гора за сътрудничество в областта на образованието
Министерство
на отбраната

1

Министерство
на образованието и науката
 Споразумение между правителството на Република България и правител-

1

 Наредба № Н-22 от 30 декември
2021 г. за придобиване на квалификация
по професията „Сержант (Старшина
за Военноморските сили) – командир“

3

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 2
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Величково, община Пазарджик, област
Пазарджик, на 27 февруари 2022 г.
Издаден в София на 11 януари 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
150

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ
между правителството на Република България и правителството на Черна гора за
сътрудничество в областта на образованието
(Одобрено с Решение № 781 от 11 ноември
2021 г. на Министерския съвет. В сила от
8 декември 2021 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Черна гора (наричани
по-долу „Страните“),
Водени от желанието за успешно осъществяване на двустранно сътрудничество
в облас т та на обра зова н ие т о с ъ обра зно
политическите, държавните и социалните
отношения в Европа;
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Имайки предвид важността на по-нататъшното развитие и задълбочаване на съществуващото двустранно сътрудничество
и съзнавайки значението за подобряване на
координация в областта на образованието;
Уб еден и, че т ова с ът ру д н и че с т во ще
допринесе за укрепването на приятелските
отношения, доверието и разбирателството
между двете държави;
Се споразумяха, както следва:
Член 1
Страните насърчават, в рамките на съответното им законодателство и въз основа на
реципрочност, развитието на сътрудничество
в областта на образованието.
Член 2
Страните се информират взаимно относно
законодателството в областта на предучилищното, основното, средното образование,
образованието за възрастни и висшето образование.
Член 3
Страните насърчават активното сътрудни чест во в рамк и т е на образоват елни т е
програми на Европейския съюз, ЮНЕСКО,
Съвета на Европа и други международни
организации в областта на образованието.
Член 4
Страните насърчават преките контакти
между държавата и образователните институции на двете Страни.
Член 5
Страните насърчават:
– о бмен на преподавателски персонал въз
основа на пряко споразумение между
институциите на двете държави;
– о бмен на опит в областта на реформата
на образователната система и оценка
на образователните процеси чрез организиране на съвместни конференции и
работни срещи;
– о бмен на информация и публикации
от всички аспекти на образователните
дейности; и
– д ру ги форми на сътрудничество, насочени към подобряване на обмена в
областта на образованието.
Член 6
Страните директно обменят своя опит
в областта на предучилищното, началното
и средното образование, като се набляга
особено на:
– р еформа на образователната система;
– р еформа на учебните програми;
– и здаване на учебници и учебни помагала;
– о ценка на образователните процеси,
резултатите от обучението, обучението
и професионалното развитие на преподавателския персонал, и
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 азвитие на информационна система в
областта на образованието.
Член 7
Страните насърчават засилването на контактите между началните и средните училища
в Република България и в Черна гора, чрез
у чилищни партньорства и многост ранни
училищни мрежи.
Член 8
Страните установяват сътрудничество в
областта на приобщаването на деца със специални образователни потребности чрез обмен
на информация, опит и учебни помагала.
Член 9
С цел подобряване на сътрудничеството
в областта на образованието и професионалното обучение на възрастни Страните
ще подкрепят обмена на информация и ще
проучат възможността за обмен на експерти.
Член 10
Всяка година Страните могат, въз основа
на реципрочност и в съответствие с наличните
финансови ресурси, да предлагат определен
брой стипендии за придобиване на висше
образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и за следдипломно
обучение въз основа на предварително публикувано съобщение. Кандидатите се избират
от изпращащата страна.
Член 11
Всяка година Страните могат, въз основа на реципрочност и в съответствие с
наличните финансови ресурси, да предлагат
редица стипендии за докторантура. Ще бъдат
предпочетени кандидатите, които са установили контакти с университетите и научните
институции на приемащата държава.
Член 12
Страните насърчават обмена на университетски преподаватели, академични експерти,
гостуващи професори и организирането на
конференции и семинари, както и обмена
на студенти между висши училища.
Член 13
Страните си сътрудничат по въпросите,
свързани с взаимното признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна
степен „доктор на науките“.
Страните насърчават сътрудничеството
между центровете на ENIC/NARIC и провеждат работни срещи с цел разработване
на съвместими процеду ри и критерии за
признаване на дипломи.
Страните си сътрудничат за признаването
на удостоверения за основно образование и
удостоверения/дипломи за средно образование или част от основно или средно образование, придобити в публично признати
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училища, в съответствие с националното
законодателство, с цел продъл жаване на
образованието.
Член 14
За прилагане на настоящото Споразумение
Страните сключват периодични програми за
сътрудничество в областта на образованието,
чрез които се определят специфични дейности, както и организационни и финансови
изискв ания за неговото прилагане.
Член 15
Отговорните органи за прилагането на
разпоредбите на настоящото Споразумение
са: за Република България – Министерството на образованието и науката, и за Черна
гора – Министерството на образованието,
науката, културата и спорта.
Член 16
С цел прилагане на настоящото Споразумение Страните създават Съвместен комитет за
сътрудничество в областта на образованието
(наричан по-долу: „Съвместният комитет“),
съставен от членове, определени от всяка
Страна.
За дач и т е н а С ъвме с т н и я ком и т е т с а
следните:
– п ланиране и координиране на съвместното сътрудничество в съответствие с
настоящото Споразумение;
– д оговаряне и определяне на нови области
на взаимно сътрудничество в съответствие с настоящото Споразумение;
– и зготвяне на периодични програми за
сътрудничество в съответствие с настоящото Споразумение.
Съвместният комитет заседава по правило
поне веднъж на три години, последователно
в една от двете Страни или по искане на
една от Страните.
Всяка Страна поема разходите за пътуване
и престой на своите членове по време на
заседанията на Съвместния комитет.
Член 17
Всеки спор, произтичащ от тълкуването
или прилагането на настоящото Споразумение, се разрешава чрез обсъждане между
Страните.
Член 18
Н ас т оя що т о С пора з у мен ие не з ася г а
правата и задълженията на Страните, произтичащи от други международни договори
или споразумения.
Член 19
Настоящото Споразумение влиза в сила
от датата на неговото подписване и остава в
сила за неопределен период от време. Всяка
Страна може да уведоми другата Страна
шест (6) месеца предварително, по диплома-
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тически път, за намерението си да прекрати
настоящото Споразумение.
Настоящото Споразумение може да бъде
изменяно и допълвано по взаимно съгласие
на Страните чрез подписване на отделен протокол. Протоколът представлява неразделна
част от настоящото Споразумение и влиза
в сила от датата на неговото подписване.
Това Споразумение е подписано в два (2)
оригинални екземпляра на български, черногорски и английски език, като всеки от
тези текстове е еднакво автентичен. В случай
на разногласия по отношение на тълкуването или изпълнението на разпоредбите на
настоящото Споразумение предимство има
текстът на английски език.
За правителството на
Република България:
Николай Денков,
министър на
образованието
и науката
Място на подписване:
София
Дата на подписване:
23.11.2021 г.
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За правителството на
Черна гора:
Весна Братич,
министър на образованието, науката,
културата и спорта
Място на подписване:
Подгорица
Дата на подписване:
08.12.2021 г.

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-22
от 30 декември 2021 г.

за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските
сили) – командир“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за
придобиването на квалификация по професията 863010 „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“ от област на
образование „Обществена сигурност и безопасност“ и професионално направление 863
„Военно дело и отбрана“ съгласно Списъка
на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за
професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по
професията 863010 „Сержант (Старшина за
Военноморските сили) – командир“ съгласно
приложението към тази наредба, определя
изискванията за придобиване на четвърта
степен на професионална квалификация за
специалност 8630101 „Командване на войскови единици до взвод“, специалност 8630103
„Командване на артилерийски формирова-
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ния“, специалност 8630102 „Командване на
мотопехотни и разузнавателни формирования“, специалност 8630104 „Командване на
и н женерн и форм и рова н и я“, спец иа л нос т
8630105 „Командване на формирование за
ядрена, химическа и бактериологическа защита“, специалност 8630110 „Корабни енергетични уредби за ВМС“, специалност 8630111
„Морско корабоводене за ВМС“, специалност
8630106 „Командване на формирования за
комуникационно-информационна поддръжка“, специалност 8630107 „Командване на
зенитно-ракетни формирования“, специалност 8630108 „Радиотехнически средства и
комуникационно-информационни системи
за ВМС“ и специалност 8630109 „Морски
оръжия“.
Чл. 3. (1) Въз основа на ДОС по чл. 1 и
рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 4 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебни програми за
обучение по специалността по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се утвърждава от министъра на отбраната, съгласувано с министъра
на образованието и науката.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Ч л. 4 . (1) Държ а вн и я т о бра зоват е лен
стандарт по чл. 1 определя изискванията
към кандидатите, описанието на професията,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
863010 „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“ включва общата,
отрасловата и специфичната професионална
подготовка с необходимите професионални
компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на
професията след завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на наредбата
се дават от министъра на отбраната на Република България.
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 26, т. 15, чл. 31, ал. 1 и чл. 95, ал. 4 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България и отменя Наредба № 9
от 11 юни 2009 г. за придобиване на квалификация по професия „Сержант (Старшина
за Военноморските сили) – командир“ (ДВ,
бр. 49 от 2009 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Стефан Янев
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Държавен образователен стандарт
за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските
сили) – командир“
Професионално направление:
863

Военно дело и отбрана

Наименование на професията:
863010 „Сержант (Старшина за Военноморските
сили) – командир“
Ниво Ниво
Специалности:
Степен
по
по
на професионална НКР ЕКР
квалификация:
8630101 Командване на
войскови еди- Четвърта
5
5
ници до взвод
8630102 Командване на
мотопехотни и
Четвърта
5
5
разузнавателни
формирования
8630103 Командване на
ар т и ле ри йс к и Четвърта
5
5
формирования
8630104 Командване на
инженерни фор- Четвърта
5
5
мирования
8630105 Командване на
формирования
за ядрена, хиЧетвърта
5
5
мическа и бактериологическа
защита
8630106 Командване на
формирования
з а ком у н и к аЧетвърта
5
5
ционно-информационна поддръжка
8630107 Командване на
зенитно-ракетЧетвърта
5
5
ни формирования
8630108 Радиотехнически средства и
комуникационЧетвърта
5
5
но-информационни системи за
ВМС
8630109 Морски оръжия Четвърта
5
5
8630110 Корабни енергетични уредби Четвърта
5
5
за ВМС
8630111 Морско корабоЧетвърта
5
5
водене за ВМС

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен
на професионална квалификация съгласно
Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПОО)
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За придобиване на четвърта степен на
професионална квалификация по професията
„Военнослужещ – сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“ от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл.
изм., Заповед № РД-09-843 от 7.04.2021 г.)
изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
за лица, навършили 16 години – завършено
средно образование.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се
обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Военнослужещ – сержант (Старшина
за Военноморските сили) – командир“ или по
част от нея чрез валидиране на придобити с
неформално или информално учене резултати
от ученето се осъществява съгласно Наредба
№ 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда
за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра
на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от
2014 г., в сила от 1.01.2015 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Сержантът (Старшината за Военноморските
сили) – командир, работи във военните формирования от Въоръжените сили и на длъжности в международни организации и други
международни инициативи на територията
на страната и извън нея, извършва дейности
в областта на командването и управлението
на войскови единици до взвод (командир на
група, разчет, екипаж, отделение, взвод). В
своята работа той се ръководи от заповедите,
разпорежданията и указанията на по-горестоящите в йерархията командири.
Основните отговорност и на Сержанта
(Старшина за Военноморските сили) – командир, са:
– командва и управлява военни формирования – група, разчет, екипаж, отделение,
бойна част на кораб, секция на кораб и други
формирования до взвод в мирно и военно
време, като оцен ява обстановката, взема
решения, отдава заповеди и разпореждания,
ръководи бойните тактически действия на
формированието;
– ръководи караулната и патрулната служба;
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– изпълнява дейности, свързани с планирането и осигуряването на подготовката и
обучението на войниците и матросите;
– организира и провежда учебни занятия и
тренировки с подчинените от формированието;
– изготвя отчети за резултатите от проведеното обучение и за използваните по време
на обучението материални средства (оръжие,
боеприпаси, техника);
– спазва военната етика в ежедневната си
работа с подчинените;
– оценява и прави предложения за придобиване и повишаване квалификацията на
своите подчинени;
Сержантът (Старшината за Военноморските
сили) – командир, е отговорен за:
– качественото и ефективно изпълнение
на задачите, провеждането на подготовка с
подчиненото му подразделение; спазването на
правилата за здравословни и безопасни условия
на труд и опазването на околната среда при
изпълнение на служебните му задължения;
– правилната експлоатация, обслужването
и грижливото съхранение на зачисленото му
въоръжение, техника и снаряжение;
– подготовката, сигурността и опазването
на здравето на своите подчинени.
При упражняване на професията се изисква Сержантът (Старшината за Военноморските
сили) – командир, да притежава умения за
работа в динамична среда, издръжливост при
изпълнение на еднообразни рутинни дейности;
умения за бързо, адекватно и отговорно вземане на решения, концентрация на вниманието и
наблюдателност; издръжливост на напрегната
работа и стрес; комуникативност; готовност и
умение за работа в екип; дисциплинираност;
организиране на колективна трудова дейност;
упражняване на контрол и оценяване на дейността на други хора; умения за справяне с
критични ситуации; проява на гъвкавост при
прилагане на различни лидерски стилове,
спазване на военно-професионалната етика.
Сержантът (Старшината за Военноморските сили) – командир, използва: въоръжение,
военна техника, бойни припаси, взривни
материали и пиротехнически средства, материали и консумативи, запасни части и
принадлежности за ремонт (стационарни и
подвижни), техническа и административна
документация, колективни и индивидуални
средства за защита, униформено облекло,
различна апаратура, техника, пособия и др.
Сержантът (Старшината за Военноморските
сили) – командир работи както на открито, така
и на закрито, при условия на повишен риск.
Нормалната продължителност на служебното време и задължението за разположение
на военнослужещия – Сержант (Старшина
за Военноморск ите сили) – командир, се
определя при условията и по реда на Закона
за отбраната и въоръжените сили на Репуб-
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лика България и подзаконовите актове по
прилагането му.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Лицата, придобили четвърта степен на
професионална квалификация по специалност от професията „Сержант (Старшина за
Военноморските сили) – командир“, могат да
продължат обучението си по друга специалност
от същата професия и по друга професия от
професионално направление „Военно дело и
отбрана“.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване
на единиците резултати от ученето, които
лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и
доп. със Заповед № РД-01-105 от 23.12.2020 г.
Съгласно НКПД – 2011 придобилият четвърта степен на професионална квалификация по професията „Сержант (Старшина за
Военноморските сили) – командир“, може да
заема следните длъжности от НКПД:
За специалности „Командване на войскови
единици до взвод“ и „Командване на мотопехотни и разузнавателни формирования“:
0210-3001 Военнослужещ, сержант, както
и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
За специалност „Командване на артилерийски формирования“:
0210-3001 Военнослужещ, сержант;
3112-3003 Техник, геодезия, фотограметрия
и картография;
3115-3059 Оператор по обслужване на бойни
припаси и специални пиротехнически средства, както и други длъжности, допълнени
при актуализиране на НКПД.
За специалност „Командване на инженерни
формирования“:
0210-3001 Военнослужещ, сержант;
3112-3012 Техник, транспортно строителство;
7542-20 03 П и ро т ех н и к , к а к т о и д ру г и
длъжности, допълнени при актуализиране
на НКПД.
За специалност „Командване на формирования за ядрена, химическа и бактериологическа защита“:
0210-3001 Военнослужещ, сержант;
7549-2017 Работник, радиационен контрол
и дезактивация;
8111-20 04 Дозимет рист, как то и д ру г и
длъжности, допълнени при актуализиране
на НКПД.
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За специалност „Командване на формирования за комуникационно-информационна
поддръжка“:
0210-3001 Военнослужещ, сержант;
3522-3019 Оператор телеграфически съоръжения;
3522-3020 Оператор телекомуникационни
съоръжения, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
За специалност „Командване на зенитноракетни формирования“:
0210-3001 Военнослужещ, сержант;
3341-3005 Административен специалист с
контролни функции;
3115-3061 Оператор по обслужване на специално въоръжение и техника, както и други
длъжности, допълнени при актуализиране на
НКПД.
За специалност „Радиотехнически средства
и комуникационно-информационни системи
за ВМС“:
0210-3001 Военнослужещ, сержант;
3115-3011 Техник-механик, плаващо техническо средство;
3522-3013 Операт ор, ра д иос ъор ъжен и я
(кораби);
7233-2019 Монтьор, корабно оборудване;
длъжности от единична група 8350 Палубни моряци и сродни на тях, както и други
длъжности, допълнени при актуализиране
на НКПД.
За специалност „Морски оръжия“:
0210-3001 Военнослужещ, сержант;
3115-3059 Оператор по обсл у ж ване на
бойни припаси и специални пиротехнически
средства;
8350 Палубни моряци и сродни на тях.
За специалност „Корабни енергетични
уредби за ВМС“:
0210-3001 Военнослужещ, сержант;
31513002 Втори механик, кораб;
31513001 Главен механик, кораб;
31513009 Механик, плаващо техническо
средство;
31513003 Трети механик, кораб;
31513004 Четвърти механик, кораб;
31153011 Техник-механик, плаващо техническо средство;
72332018 Монтьор, корабни двигатели;
72332019 Монтьор, корабно оборудване, и
длъжности от единична група 8350 Палубни
моряци и сродни на тях.
За специалност „Морско корабоводене за
ВМС“:
0210-3001 Военнослужещ, сержант;
83502009 Рулеви;
31524017 Щурман;
8350 Палубни моряци и сродни на тях.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от
ученето (ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по
видове професионална подготовка
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ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с четвърта
степен на професионална квалификация от
СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд
1.1. РУ Създава организация за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
на работното място
1.2. РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
по опазване на околната среда
1.3. РУ Създава организация за овладяването на възникнал пожар и/или авария в
съответствие с установените правила за пожарна и аварийна безопасност в обхвата на
делегираните му правомощия и отговорности
ЕРУ 2. Предприемачество
2.1. РУ Познава основите на предприемачеството
2.2. РУ Формира предприемаческо поведение
2.3. РУ Участва в разработването на план
за дейността
ЕРУ 3. Икономика
3.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
3.2. РУ Познава характеристиките на дейността в дадена организация
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Военно дело и отбрана“
ЕРУ 4. Използване на информационни и
комуникационни технологии в професионалната си дейност
4.1. РУ Обработва информация и съдържание с информационни и комуникационни
технологии (ИКТ)
4.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
4.4. РУ Осигурява защита на електронната
среда
4.5. РУ Решава проблеми при работата с
ИКТ
ЕРУ 5. Организация на труда
5.1. РУ Организира работния процес в
ежедневната дейност
5.2. РУ Извършва подготовка по материално-техническото осигуряване
5.3. РУ Познава разпределението и контрола
на дейностите във военното формирование
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
6.1. РУ Общува ефективно с различни
категории военнослужещи
6.2. РУ Осъществява делова комуникация
6.3. РУ Комуникира успешно на чужд език
във връзка с професията
ЕРУ 7. Военнолидерски умения
7.1. РУ Познава основите на лидерството
7.2. РУ Проявява лидерски и войнски умения
ЕРУ 8. Общовойскова подготовка
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8.1. РУ Притежава физическа подготовка
8.2. РУ Притежава тактическа подготовка
8.3. РУ Притежава подготовка за стрелба
с леко стрелково оръжие
8.4. РУ Притежава подготовка по ядрена,
химическа, биологическа защита и екология
(ЯХБЗ и Е)
8.5. РУ Притежава строева подготовка
8.6. РУ Притежава военноинженерна подготовка
8.7. РУ При т ежа ва воен номед и ц и нска
подготовка
8.8. РУ Притежава военнотопографска
подготовка
8.9. РУ При т ежа ва п ра внонормат и вна
подготовка
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специа лност „Командване на
войскови единици до взвод“
ЕРУ 9. Техническа подготовка
9.1. РУ Експлоатира базовата машина
9.2. РУ Експлоатира танковото въоръжение
и бойните припаси
9.3. РУ Експлоатира оптичните прибори
9.4. РУ Експлоатира специфично оборудване и агрегати
ЕРУ 10. Тактико-специална подготовка на
танковите формирования
10.1. РУ Познава и прилага тактиката на
танковите взводове и роти
10.2. РУ Организира и провежда занятия
по огнева подготовка
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Командване на мотопехотни и разузнавателни формирования“
ЕРУ 11. Техническа подготовка
11.1. РУ Експлоатира бойните бронирани
машини
11.2. РУ Експлоатира колективното въоръжение и бойни припаси
11.3. РУ Експлоатира оптичните прибори
ЕРУ 12. Тактико-специална подготовка
на мотопехотните и разузнавателните формирования
12.1. РУ Познава и прилага тактиката на
мотопехотните отделения, взводове и роти
12.2. РУ Познава и прилага тактиката на
разузнавателните отделения, взводове и роти
12.3. РУ Организира и провежда занятия
по огнева подготовка на мотопехотните и
разузнавателните отделения и взводове
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специа лност „Командване на
артилерийски формирования“
ЕРУ 13. Техническа подготовка
13.1. РУ Експлоатира базовите машини
13.2. РУ Експлоатира въоръжението и
бойните припаси
13.3. РУ Експлоатира оптичните прибори
ЕРУ 14. Тактико-специална подготовка на
артилерийските формирования
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14.1. РУ познава и прилага тактиката на
артилерийските формирования
14.2. РУ Провежда занятия по бойна работа на артилерийските разчети/отделения
и взводове
14.3. РУ Управлява огъня на артилерийските
разчети/взводове
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специа лност „Командване на
инженерни формирования“
ЕРУ 15. Техническа подготовка
15.1. РУ Експлоатира инженерните машини
на въоръжение в Българската армия
15.2. РУ Експлоатира инженерните бойни
припаси
15.3. РУ Познава фортификационните съоръжения
ЕРУ 16. Тактико-специална подготовка на
инженерните формирования
16.1. РУ Познава спецификата в инженерното разузнаване
16.2. РУ Обучава по подривното дело и
инженерните заграждения
16.3. РУ Тренира личния състав по фортификационни съоръжения и маскировка
16.4. РУ Обяснява работата с инженерни
машини на въоръжение в Българската армия
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специа лност „Командване на
формирования за ядрена, химическа и бактериологическа защита“
ЕРУ 17. Техническа подготовка
17.1. РУ Експлоатира химическата и специална техника
17.2. РУ Експлоатира приборите за ядрено,
химическо и бактериологическо разузнаване
и защита
17.3. РУ Експлоатира запалителните бойни
припаси
ЕРУ 18. Тактико-специална подготовка
на формированията за ядрена, химическа и
бактериологическа защита
18.1. РУ Провежда дейности по ликвидиране
на последствията от използвано ядрено оръжие
18.2. РУ Провежда дейности по ликвидиране
на последствията от използвано химическо
оръжие
18.3. РУ Провежда дейности по ликвидиране
на последствията от използвано биологическо
оръжие
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Командване на формирования за комуникационно-информационна
поддръжка“
ЕРУ 19. Техническа подготовка
19.1. РУ Експлоатира базовите машини
19.2. РУ Притежава подготовка по електротехника и електроника
19.3. РУ Притежава техническа подготовка
по комуникационни и информационни системи
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ЕРУ 20. Тактико-специална подготовка на
формированията за комуникационно-информационна поддръжка
20.1. РУ Извършва комуникационно-информационната поддръжка
20.2. РУ Организира и управлява комуникационните и информационните системи във
формированията за комуникационно-информационна поддръжка
20.3. РУ Изгражда радио-, радиорелейни,
тропосферни, сателитни и проводни комуникации
20.4. РУ Устройва технически комуникационно-информационни възли
20.5. РУ Извършва измервания в комуникационните възли и експлоатира комуникационни и информационни средства
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специа лност „Командване на
зенитно-ракетни формирования“
ЕРУ 21. Техническа подготовка
21.1. РУ Експлоатира базовите машини
21.2. РУ Експлоатира въоръжението, бойните припаси и зенитни ракети
21.3. РУ Експлоатира системите и приборите
за наблюдение и засичане на целите
ЕРУ 22. Тактико-специална подготовка на
зенитноракетните формирования
22.1. РУ Организира и провежда занятия
по зенитноракетна (артилерийска) стрелкова
подготовка
22.2.РУ Организира и провежда занятия по
бойна работа на зенитноракетното/артилерийско отделение/разчет/екипаж, взвод
22.3. РУ Познава и прилага тактиката на
зенитноракетното/артилерийско отделение/
разчет/екипаж, взвод
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Радиотехнически
средства и комуникационни-информационни
системи за ВМС“
ЕРУ 23. Морска подготовка
23.1. РУ Познава устройството на кораба
и корабната лодка
23.2. РУ Познава организацията на корабния ред и корабната служба
23.3. РУ Познава организацията на комуникациите във ВМС на Република България
и НАТО
23.4. РУ Обяснява осигуряването на живучестта на кораба
23.5. РУ Познава преносните и стационарни
средства за гасене на пожар на кораба
23.6. РУ Познава и управлява процесите
по логистично осигуряване и материална
отчетност
ЕРУ 24. Техническа подготовка
24.1. РУ Познава основите на електротехниката и радиотехниката
24.2. РУ Познава комуникационната материална част на въоръжение във ВМС
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24.3. РУ Прилага правилата за техническа
експлоатация
ЕРУ 25. Тактико-специална подготовка –
Радиотехнически средства и комуникационноинформационни системи за Военноморските
сили
25.1. РУ Обяснява основите на радиолокацията и радиолокационните устройства
25.2. РУ Познава основите на хидроакустиката и хидроакустични устройства
25.3. РУ Обяснява правилата за експлоатацията и борбата за живучест на радиотехническите средства
25.4. РУ Обучава за бойно използване на
радиотехническите средства
25.5. РУ Обучава за работа с радиокомуникационната техника
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Морски оръжия“
ЕРУ 26. Морска подготовка
26.1. РУ Познава устройството на кораба
и корабната лодка
26.2. РУ Познава организацията на корабния ред и корабната служба
26.3. РУ Познава организацията на комуникациите във ВМС на Република България
и НАТО
26.4. РУ Обяснява осигуряването на живучестта на кораба
26.5. РУ Познава преносните и стационарни
средства за гасене на пожар на кораба
26.6. РУ Познава и управлява процесите
по логистично осигуряване и материална
отчетност
ЕРУ 27. Техническа подготовка
27.1. РУ Познава устройството и принципите на действие на ракетноартилерийското
въоръжение, намиращо се на въоръжение
във ВМС
27.2. РУ Познава устройството и принципите
на действие на минно-тралното и торпедното
въоръжение, намиращо се на въоръжение
във ВМС
ЕРУ 28. Тактико-специална подготовка –
Морски оръжия за Военноморските сили
28.1. РУ Обучава за различните видове
въоръжение във ВМС
28.2. РУ Обяснява мерките за безопасност
при обслужване на видовете морски оръжия
28.3. РУ Инструктира за експлоатация и
ремонт на корабните оръжейни системи
28.4. РУ Ръководи мероприятията за осигуряване живучестта на корабните оръжейни
системи
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Корабни енергетични
уредби за ВМС“
ЕРУ 29. Морска подготовка
29.1. РУ Познава устройството на кораба
и корабната лодка
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29.2. РУ Познава организацията на корабния
ред и корабната служба
29.3. РУ Познава организацията на комуникациите във ВМС на Република България
и НАТО
29.4. РУ Обяснява осигуряването на живучестта на кораба
29.5. РУ Познава преносните и стационарни
средства за гасене на пожар на кораба
29.6. РУ Познава и управлява процесите
по логистично осигуряване и материална
отчетност
ЕРУ 30. Техническа подготовка
30.1. РУ Познава корабните енергетични
уредби на корабите от ВМС
30.2. РУ Познава състава и функционирането на електроенергетичната уредба на кораба
ЕРУ 31. Тактико-специална подготовка –
Корабни енергетични уредби за Военноморските сили
31.1. РУ Обяснява основите на топлотехниката
31.2. РУ Сравнява корабните системи и
механизми
31.3. РУ Обяснява корабните дизелови
двигатели
31.4. РУ Познава корабните турбомашини
31.5. РУ Обучава за корабната електротехника
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Морско корабоводене
за ВМС“
ЕРУ 32. Морска подготовка
32.1. РУ Познава устройството на кораба
и корабната лодка
32.2. РУ Познава организацията на корабния ред и корабната служба
32.3. РУ Познава организацията на комуникациите във ВМС на Република България
и НАТО
32.4. РУ Обяснява осигуряването на живучестта на кораба
32.5. РУ Познава преносните и стационарни
средства за гасене на пожар на кораба
32.6. РУ Познава и управлява процесите
по логистично осигуряване и материална
отчетност
ЕРУ 33. Основи на корабоводенето
33.1. РУ Познава принципните положения
при управлението на кораба
33.2. РУ Познава всички видове въжета и
такелажни работи и мерките за безопасност
при всички видове общокорабни работи
ЕРУ 34. Тактико-специална подготовка –
Морско корабоводене за Военноморските сили
34.1. РУ Обяснява теоретичните основи и
приложението на корабоводенето
34.2. РУ Прилага теоретичните основи на
управлението на кораба
3.2. Описание на единиците резултати от
учене (ЕРУ)
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ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с четвърта степен
на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1
Наименование
на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 1.1: Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
Знания

· О писва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
· Посочва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· И зброява нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за
свързаните трудови дейности
· П редставя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
· П редставя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация
и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· И зброява разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

· Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място
при различни трудови дейности
· И нструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд
· К онтролира прилагането на необходимите мерки за защита
· Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
· Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

· С ъздава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване
нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд
· И зпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за
осигуряване на безопасност
· П роявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене 1.2: Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
Знания

· Посочва разпоредбите за опазване на околната среда
· О писва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Посочва разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни
отпадъци

Умения

· О рганизира сортирането на опасни отпадъци и излезли от употреба материали, консумативи и други при спазване технологията за събиране и
рециклиране
· О рганизира съхранението на опасни отпадъци и излезли от употреба материали, консумативи и други при спазване технологията за събиране и
рециклиране

Компетентности

· А нализира възможните причини за екологично замърсяване

Резултат от учене 1.3: Създава организация за овладяването на възникнал пожар и/или авария в
съответствие с установените правила за пожарна и аварийна безопасност в
обхвата на делигираните му правомощия и отговорности
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Знания

· О писва основните рискови и аварийни ситуации
· О писва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
· О бяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
· О бяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
· Посочва реда за разследване на трудови злополуки

Умения

· И зползва терминологията, свързана с аварийните ситуации
· К онтролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна
безопасност
· К онтролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни
ситуации
· К оординира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
· П редотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на
работа
· О казва първа помощ на пострадали при авария
· О рганизира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни
ситуации

Компетентности

· А нализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация,
прави предложения за актуализиране на правилата за пожарна и аварийна
безопасност във военното формирование
· Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар
и/или авария, в съответствие с установените във военното формирование
правила за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· В ладее теоретични знания за:
· х игиенните норми
· з дравословните и безопасни условия на труд на работното място
· п ревантивната дейност за опазване на околната среда
· о владяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на
пострадали
За средство 2:
· И збира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената
рискова ситуация
· В ярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 2
Наименование
на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 2.1: Познава основите на предприемачеството
Знания

· О писва същността на предприемачеството
· Познава принципите на предприемаческата дейност
· Посочва видовете предприемачески умения

Умения

· П роучва предприемаческите процеси, свързани с дейността му
· О ткрива възможности за предприемачески инициативи
· А нализира практически примери за успешно управление на дейността на
организацията

Компетентности

· П редлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 2.2: Формира предприемаческо поведение
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Знания

· Посочва характеристиките на предприемаческото поведение
· И зрежда видовете предприемаческо поведение
· О писва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение
· Изброява значими за упражняваната професия социални и личностни умения

Умения

· П рилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
· И дентифицира нови възможности за повишаване на ефективността на
повереното звено
· П реценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
· П редлага иновативни идеи при изпълнението на работни проекти

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да предложи възможно решение за подобряване
ефективността на повереното звено

Резултат от учене 2.3: Участва в разработването на план за дейността
Знания

· И зброява основните елементи, изисквания и етапи при разработване на
план за дейността
· Посочва факторите на обкръжаващата среда
· О писва реда за реализиране на доставка – проучване, снабдяване и отчитане на материалните средства в армията

Умения

· П ланира снабдяването на военното формирование с необходимите материали
· А нализира дейностите в работната организация на военното формирование

Компетентности

· Р азработва в екип проект на план за дейността на военното формирование

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· В ладее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
· В ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий

ЕРУ 3
Наименование
на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 3.1: Познава основите на пазарната икономика
Знания

· О бяснява общата теория на пазарната икономика
· Познава основните икономически проблеми – оскъдност, ресурси, избор
· О писва ролята на държавата в пазарната икономика
· И зрежда видовете икономически субекти

Умения

· П рилага в работата си основните принципи на пазарната икономика
· И нформира се за успешни практически примери за управление на различни
делови начинания

Компетентности

· С пособен е да идентифицира успешни практически примери за управление
на делови начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект,
ангажиран в тях

Резултат от учене 3.2: Познава характеристиките на дейността в дадена организация
Знания

· Посочва основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
· Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.
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Умения

· О бяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на
организацията
· П рилага в работата си принципите за ефективно осигуряване и разпределяне на ресурсите

Компетентности

· С пособен е да анализира икономическите принципи в контекста на дейността на дадената организация

Средства за оценяване: Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· В ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Военно дело и отбрана“
ЕРУ 4
Наименование
на единицата:

Използване на информационни и комуникационни технологии в професионалната си дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 4.1: Обработва информация и съдържание с информационни и комуникационни
технологии (ИКТ)
Знания

· И зброява интернет търсачки
· О бяснява употребата на филтри и оператори за търсене на информация
в дигитална среда
· Познава начини за оценка на надеждността на информацията в интернет
· Посочва същността на WEB каналите (RSS и други) за получаване на
информация
· О писва начините за съхранение на цифрова информация на различни
електронни носители
· Посочва начините за създаване на поддиректории (папки)
· И зброява начините за преместване на файлове от една поддиректория
(папка) в друга
· Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово
съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
· Посочва различни доставчици на облачни услуги
· Н азовава източници за извличане на цифрови данни

Умения

· И зползва търсачка за намиране на информация като прилага различни
филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
· И зползва WEB канали (RSS и други) за получаване на информация
· С равнява информацията в различни източници
· О ценява надеждността на информацията с помощта на набор от допълващи се критерии
· С ъхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения,
аудио, видео, WEB страници и др.) по класифициран начин, използвайки
поддиректории (папки)
· И зползва облачни услуги за съхранение на информация
· В ъзпроизвежда записано цифрово съдържание

Компетентности

· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 4.2: Осъществява комуникация посредством ИКТ
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Знания

· И зброява доставчици на услугата електронна поща
· Познава софтуер за аудио- и видеоразговори
· И зброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
· О писва принципите за онлайн пазаруване и плащане
· И зброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на
знания и опит в професионалната област като посочва публични и частни
цифрови услуги
· О бяснява предимствата от използване на електронен подпис
· З апознат е с методите за общуване чрез мобилни устройства при взаимодействие с колеги и партньори
· Познава дигиталния етикет при интернет общуване

Умения

· И зползва електронна поща
· И зползва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
· С поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
· И зползва електронни услуги като онлайн пазаруване, електронно банкиране, взаимодействие с институции и др.
· О бменя знания и опит в онлайн общности
· П рилага електронен подпис за авторизация
· Ползва мобилни устройства при взаимодействие с колеги и партньори
· С лужи си с дигиталния етикет при интернет общуване

Компетентности

· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3: Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания

· Посочва функционалностите на софтуерите за създаване на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
· Посочва функционалностите на софтуерите за редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
· О писва функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на
шаблонни WEB страници и/или блогове

Умения

· С ъздава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
с различни оформления
· Редактира създадено цифрово съдържание
· И зползва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни WEB страници
и/или блогове

Компетентности

· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно
съдържание

Резултат от учене 4.4: Осигурява защита на електронната среда
Знания

· Посочва рисковете за сигурността при работа в електронна среда
· Дефинира функциите на защитните стени и на антивирусните програми
· О писва начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
· Посочва мерки за защита на дигиталните устройства и цифровото съдържание
· З нае за въздействието на цифровите технологии върху околната среда
· Познава нормативите за защита на личните данни

Умения

· И дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и WEB страници
· А ктивира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
· П роменя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
· З ащитава файлове с криптиране или с пароли
· П рилага методи за защита на дигиталните устройства и цифровото съдържание
· П рилага мерки за пестене на енергия
· И зползва техники за защита на личните данни в дигитална среда

Компетентности

· С пособен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната
среда, в която работи, както и поверителността на личните данни

Резултат от учене 4.5: Решава проблеми при работата с ИКТ
Знания

· Посочва начините за решаване на рутинни проблеми при използване на
цифрови технологии
· И зброява начините за инсталиране/преинсталиране на софтуерни продукти,
използвани в компютърната графика
· И зброява възможностите за актуализиране и подобряване на дигиталните
си компетентности
· Познава основни технологични подобрения в професионалната област

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

Умения

· И збира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение,
софтуер или услуга за решаване на проблеми
· П роменя настройките и опциите на операционната система или софтуер
при решаване на проблеми
· П редлага творчески идеи при използването на дигитални технологии

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при
работа с ИКТ

Средства за оценяване: С
 редство 1:
· И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет
по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
С редство 2:
· И зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител
по електронната поща
С редство 3:
· И зпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на цифрово съдържание
С редство 4:
· И зпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено
електронно съобщение
С редство 5:
· И зпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и
промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
Условия за провеждане З
 а средства 1, 2, 3, 4 и 5:
на оценяването:
· Учебен/компютърен кабинет
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
Критерии за оценяване: За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
· Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време
· Демонстрирани са знания, умения и компетентности, свързани с използването на ИКТ

ЕРУ 5
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:

Организация на труда

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:
Ниво по НКР:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир

Ниво по ЕКР:

5

5

5

Резултат от учене 5.1: Организира работния процес в ежедневната дейност
Знания

· Посочва структурата на военните формирования
· О писва методи за нормиране на работния процес
· Познава нормативните документи, свързани с упражняваната професия
· О бяснява изискванията за ефективно планиране на ресурси, свързани с
работния процес
Умения
· П ланира осигуряването на задачите, изпълнявани от военните формирования
· С ъставя график на работните задачи
· С пазва основните нормативни актове, свързани с упражняваната професия
Компетентности
· Е фективно организира задачите на военното формирование
· П редлага и мотивира необходимостта от промени в организацията на
дейността на военното формирование
Резултат от учене 5.2: Извършва подготовка по материално-техническото осигуряване
Знания

· Познава реда за документално оформяне на получаването, отпускането и
ремонта на отбранителните продукти
· О писва реда за снемане от отчет и изменение на качественото състояние
на отбранителните продукти
· Познава особеностите при отчитането на различните видове имущества
и отбранителни продукти
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Умения

· С ъставя документи за получаването, отпускането и ремонта на отбранителните продукти
· И зготвя документи за снемане от отчет и изменение на качественото състояние на отбранителните продукти
· О тчита различните видове имущества и отбранителни продукти
Компетентности
· С пособен е да оформи документално получаването, отпускането и ремонта
на отбранителните продукти, снемане от отчет и изменение на качественото състояние на отбранителните продукти
Резултат от учене 5.3: Познава разпределението и контрола на дейностите във военното формирование
Знания

· Познава видовете дейности на военното формирование
· О писва изискванията за изпълнение на видовете дейности
· И зброява начините за контрол на дейностите
Умения
· О рганизира дейностите по контрол съобразно изискванията за ефективност
· С пазва етичните норми на поведение
· С ъдейства за изграждането на конструктивна работна среда
Компетентности
· Е фективно разпределя изпълнението на задачите
· Подпомага и съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен случай
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
· Учебен полигон
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Дефинира основните теоретични понятия при организацията на работния
процес
За средство 2:
· Демонстрира основните практически умения при разпределението на дейностите в работния процес

ЕРУ 6
Наименование
на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 6.1: Общува ефективно с различни категории военнослужещи
Знания

· Посочва необходимите комуникативни способности за осъществяване на
лидерските функции
· И зброява длъжностите в екипа, техните роли и работни взаимоотношения
· О писва функциите на военното формирование, в което работи

Умения

· С труктурира правилно своите изказвания
· К омуникира ефективно с равни и по-старши по звание военнослужещи
· С пазва каналите за вътрешна комуникация, установени във военното
формирование

Компетентности

· О съществява ефективни комуникации на различни нива с демонстриране
на авторитет и уважение към събеседника

Резултат от учене 6.2: Осъществява делова комуникация
Знания

· О писва етичните норми в комуникацията
· И зрежда правилата за вербална и невербална комуникация
· Посочва правилно поведение при конфликт
· И зброява правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения

· В оди делова комуникация – писмена и устна
· Р азпознава конфликтни ситуации
· С ъдейства за разрешаване на конфликтни ситуации
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· П ровежда ефективна устна и писмена комуникация с подчинени, равни и
по-старши военнослужещи
· С пособен е да предвижда и разрешава конфликтни ситуации

Резултат от учене 6.3: Комуникира успешно на чужд език във връзка с професията
Знания

· В ладее професионалната терминология на чужд език, свързана с упражняваната професия
· В ладее специфична за военното формирование терминология на чужд език

Умения

· Разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература,
техническа документация и др.)
· Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
· Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с колеги и
външни контрагенти

Компетентности

· В ладее английски език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна
комуникация по професионални теми при изпълняване на служебните си
задължения

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададена ситуация
Средство 3:
· Устен изпит
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира задълбочени знания относно ефективното общуване в работна среда
За средство 2:
· По зададена ситуация, подбира подходящо средство за комуникация за
решаване на зададения проблем
За средство 3:
· П ровеждане на разговори по професионални теми на чужд език

ЕРУ 7
Наименование
на единицата:

Военнолидерски умения

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – логистик

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 7.1:

Познава основите на лидерството

Знания

· Дефинира същността на лидерството
· И зброява видовете лидерски стилове
· Посочва факторите, влияещи върху използването на лидерските стилове
· О писва подходящия външен вид на военнослужещия
· О бяснява методите за повишаване на мотивацията на подчинените

Умения

· Поддържа военната униформа в подходящ вид
· К онтролира вида и поведението на подчинените си
· Прилага различни мотивационни техники в управлението на подчинените си
· А нализира практически примери за успешно лидерство

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да прилага различни лидерски стилове в зависимост от ситуацията

Резултат от учене 7.2: Проявява лидерски и войнски умения
Знания

· Дефинира ролята, мястото и задачите на сержантския корпус в Българската армия
· И зброява необходимите ръководни умения и комуникативни способности
за осъществяване на лидерските функции
· Познава основите на военното възпитание и културата на поведение
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Умения

· Демонстрира висока личностна култура
· О тговаря за дисциплината на подчинените си
Компетентности
· С пособен е да проявява решителност и войнски умения при ръководенето
на военното формирование
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· П рактическо изпитване
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Полигон
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира теоретични знания относно военната история
· П роявява висока комуникативна компетентност
За средство 2:
· Реагира адекватно и бързо при промени в обстановката

ЕРУ 8
Наименование
Общовойскова подготовка
на единицата:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Наименование
Сержант (Старшина за Военноморските сили) – логистик
на професията:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Резултат от учене 8.1: Притежава физическа подготовка
Знания
· О писва нормативите по физическа подготовка
· И зброява различни видове физически упражнения
· Познава методиката за провеждане на занятия по физическа подготовка
Умения
· Демонстрира физическа и двигателна култура
· О рганизира занятия по физическа подготовка
· П рилага мерки за безопасност при физически натоварвания
Компетентности
· С пособен е да изпълнява комплекс от физически дейности
· С пособен е самостоятелно да проведе занятия по физическа подготовка
съгласно утвърдена програма, като спазва изискванията за безопасност
Резултат от учене 8.2: Притежава тактическа подготовка
Знания
· О писва организацията и бойното използване на военни формирования
до взвод
· Познава методиката за провеждане на тактическа подготовка
· Н азовава действията на командира на единицата
Умения
· П ровежда занятия по тактическа подготовка
· К омандва войсково формирование до взвод
· В зема решения според тактическата обстановка
Компетентности
· С пособен е самостоятелно да оцени адекватно тактическа информация и
да приложи ефективни тактически похвати
· С пособен е да проведе и/или да участва в провеждане на занятие по
тактическа подготовка съгласно програмата за подготовка, като спазва
изискванията за безопасност
Резултат от учене 8.3: Притежава подготовка за стрелба с леко стрелково оръжие
Знания
· Познава основните части на стрелковото оръжие и ръчните гранати
· О писва взаимодействието на частите и механизмите на стрелковото оръжие и ръчните гранати
· Познава методиката за провеждане на стрелкови тренировки
Умения
· П ровежда занятия със стрелково оръжие
· П роявява увереност при боравене с оръжие
· Р азглобява, почиства и сглобява оръжие
· И звършва стрелба със стрелково оръжие
· Х върля ръчна граната
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Компетентности

· С амостоятелно и точно борави със стрелково оръжие и боеприпаси при
отчитане на всички рискове при работа с оръжие
· С пособен е да проведе и/или да участва в провеждане на занятие по огнева
подготовка съгласно програмата за подготовка, като спазва изискванията
за безопасност
Резултат от учене 8.4: Притежава подготовка по ядрена, химическа, биологическа защита и екология (ЯХБЗ и Е)
Знания
· О писва физическите основи на ядреното оръжие, видовете ядрени реакции
и поразяващите фактори на ядрения взрив
· Дефинира физичните и токсични свойства на нервнопаралитични, кожнообривни, общоотровни и задушливи токсични химически вещества
· О писва същността на видовете биологично оръжие и средствата за защита
от тях
· И зброява запалителните и димообразвуващите състави и техническите
средства за използването им
· Познава техническите средства за димопуск
· Посочва мероприятия за екологическа защита и опазване на околната среда
· И зброява състава на дегазиращите, дезактивиращите и дезинфекциращите
вещества и разтвори
· Посочва техническите средства за специална обработка в подразделенията
на Българската армия
· О писва видовете комплекти и прибори за радиационно и химическо разузнаване и дозиметричен контрол в Българската армия
· Познава методиката за провеждане на занятия по ЯХБЗ и Е
Умения
· П ланира провеждане на занятия по ЯХБЗ и Е
· В оди занятие по ЯХБЗ и Е
· Демонстрира практическото използване на филтриращите противогази и
видовете защитни средства
· Р аботи с приборите за радиационно и химическо разузнаване
· Р аботи с дегазационните комплекти
· И звършва дозиметричен, химичен контрол и специална обработка
· П ровежда мероприятия, свързани с опазване на околната среда и екологическа защита
Компетентности
· С пособен е да проведе и/или да участва в провеждане на занятие по
ЯХБЗ и Е съгласно програмата за подготовка, като спазва изискванията
за безопасност
Резултат от учене 8.5: Притежава строева подготовка
Знания

· Познава Строевия устав
· Н азовава методите на строева подготовка
· И зброява наставленията за строева подготовка
Умения
· Подава команди
· И зпълнява строеви занятия
· И зпълнява строеви хватки с и без оръжие и движение в строй и извън строя
Компетентности
· С пособен е да проведе занятия по строева подготовка и да следи за изпълнението на Строевия устав
Резултат от учене 8.6: Притежава военноинженерна подготовка
Знания

Умения

Компетентности

· Познава основите на инженерното осигуряване на бойните действия на
войските
· И зброява основните правила и изисквания при използване на взривните
вещества
· О писва основните начини и средства за военна маскировка
· Познава начини за използване на естествените маскировъчни средства на
местността при придвижване и разполагане на подразделенията
· В оди занятия по военноинженерна подготовка
· О рганизира действията на единицата при устройване на минни полета по
строеви разчет
· О рганизира дейностите по използване на индивидуални и колективни
маскировъчни средства
· Р ъководи инженерното осигуряване
· С пособен е да проведе занятие по военноинженерна подготовка на подчинените си
· С пособен е да преодолява инженерни заграждения
· С пособен е да организира маскировка на военното формирование
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Резултат от учене 8.7: Притежава военномедицинска подготовка
Знания

· Познава видовете рани и кръвотечения
· О писва травмите от изгаряне, измръзване и електрически ток
· О писва какво представляват слънчев и топлинен удар
· Дефинира какво представлява безсъзнателно състояние, изкуствено дишане
и непряк сърдечен масаж
Умения
· Подготвя занятия по военномедицинска подготовка
· Демонстрира първа помощ при рани и кръвотечения, изгаряне, измръзване
· Демонстрира оказване на първа помощ при травми от електрически ток,
слънчев и топлинен удар
Компетентности
· С пособен е да окаже първа помощ, самопомощ и взаимопомощ при раняване, катастрофи и други инциденти и произшествия
· С пособен е да проведе занятие по военномедицинска подготовка
Резултат от учене 8.8: Притежава военнотопографска подготовка
Знания

· О писва какво представлява топографска карта, мащаб, вътрерамково и
извънрамково оформление
· Посочва класификацията на топографските карти
· Дефинира видовете севери и ъгли между тях
· Познава отчитането на геодезични и правоъгълни координати и точки,
нанасянето на точки по географски координати
· О писва измерването на разстояние върху топографски карти
· О писва измерването на дирекционни ъгли върху топографска карта и
способите за тяхното измерване
· Познава изобразяването на релефа и местните предмети върху топографска
карта чрез условни знаци
Умения
· Демонстрира работа с топографски карти
· О пределя точката си на стоене
· Демонстрира ориентиране на местността с и без топографска карта през
деня и нощта
· Решава основни задачи върху топографски карти
· Демонстрира ориентиране и движение по азимут
Компетентности
· С пособен е да се ориентира в местността
· С пособен е да проведе занятие по военна топография
Резултат от учене 8.9: Притежава правнонормативна подготовка
Знания

· Познава нормативната уредба във въоръжените сили
· Познава структурата и организацията на военните формирования
· И зброява основни законови и подзаконови нормативни актове, касаещи
военната служба
· И зброява държавните символи и институции на Република България
· Посочва ритуали (церемонии) с участието на военнослужещи
Умения
· И зползва нормативни документи, регламентиращи дейността във въоръжените сили
· И зготвя документи, като прилага нормативните изисквания
· О рганизира участие на малки военни фирмирования (отделение, взвод) в
ритуали (церемонии) с участието на войски
Компетентности
· С пособен е самостоятелно да взема решения и отдава заповеди, спазвайки
законовите изисквания
· С пособен е да провежда занятия по познаване на нормативните документи
във въоръжените сили
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· П рактическо изпитване
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
· Учебен полигон
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира задълбочени познания по отношение на общовойсковата
подготовка, нормативната уредба, лекото стрелково оръжие и защитата
на силите
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За средство 2:
· Демонстрира строева култура
· Положителни резултати по огнева подготовка
· П ридвижване по бойното поле и разполагане на място с и без използване на
средства за индивидуална защита и спазване на изискванията за маскировка
· П реодоляване на инженерно заграждение
· Д вижение по маршрут с карта
· О казване на първа медицинска помощ

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Командване на войскови
единици до взвод“
ЕРУ 9
Наименование
на единицата:

Техническа подготовка

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 9.1:

Експлоатира базовата машина

Знания

· Познава частите и механизмите на базовата машина (двигател, трансмисия,
системи) и тяхното взаимодействие
· Познава електрическата схема на базовата машина
· Дефинира процедурите за подготовка на базовата машина за бойно използване
· Познава регламентиращите документи за планиране и провеждане на
техническото обслужване на базовата машина

Умения

· Подготвя техниката за бойно използване
· Обучава екипажа/екипажите за подготовка и поддръжка на базовата машина
· Попълва документи за използване и техническо обслужване на базовата
машина

Компетентности

· О рганизира и извършва подготовката за бойното използване и техническото
обслужване на базовата машина в променящи се условия и различна среда

Резултат от учене 9.2: Експлоатира танковото въоръжение и бойните припаси
Знания

· Познава частите и механизмите на танковото оръдие и тяхното взаимодействие
· О писва частите и механизмите на картечното въоръжение и тяхното взаимодействие
· Познава бойните припаси за танковото и картечното оръжие
· Дефинира реда за съхранение и подготовка на бойните припаси за стрелба
· Познава нормативните документи, регламентиращи отчета на въоръжението и бойните припаси

Умения

· K онтролира подготовката на въоръжението за стрелба
· K онтролира подготовката на бойните припаси за стрелба, включително и
зареждането им в машината
· Попълва нормативните документи за използване и обслужване на въоръжението и бойните припаси
· О рганизира занятия по техническа подготовка за подчинените си

Компетентности

· О рганизира и извършва подготовката за бойното използване и техническото обслужване на оръдейното и картечно въоръжение в променящи се
условия и различна среда

Резултат от учене 9.3: Експлоатира оптичните прибори
Знания

· Познава оптичните и електроннооптичните прибори на базовата машина
и на въоръжението на танка
· О писва реда за извършване на настройка на оптичните прибори за наблюдение и за стрелба
· Познава реда за технически обслужвания, съхранение и отчетност на
оптичните прибори
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Умения

· И звършва монтаж и демонтаж на оптичните прибори
· Подготвя оптичните и електроннооптичните прибори за бойно използване
· О формя техническа документация за експлоатацията на оптичните и
електроннооптичните прибори
· Управлява личния състав при извършване на регламентни дейности и
подготовка на оптиката за бойно използване

Компетентности

· О рганизира и извършва подготвката на оптиката за бойно използване,
техническите обслужвания и съхранението є в променящи се условия и
различна среда
· О рганизира и провежда занятия по техническа подготовка за подчинените си

Средства за оценяване: Средство 1: Устно/писмено изпитване
Средство 2: Практическо изпитване
Условия за провеждане За средство 1: Учебен кабинет
на оценяването:
За средство 2: Учебен полигон/парк
Критерии за оценяване: За средство 1:
· О писва в пълен обем нужната информация относно предназначението,
устройството и действието на основните елементи, възли и агрегати на
базовата машина, танковото въоръжение и оптическите, електроннооптическите и лазерните прибори по схеми, макети и натурни обекти
За средство 2:
· И звършва подготовка на въоръжението и/или на мерните прибори за
бойно използване
Резултат от учене 9.4: Експлоатира специфично оборудване и агрегати
Знания

· Познава булдозерното устройство на танка
· Познава системата за зашита от оръжията за масово поразяване на танка
· Познава оборудването за подводно кормуване на танка
· Познава реда за технически обслужвания на специфичното оборудване
на танка

Умения

· И звършва монтаж и демонтаж на булдозерното устройство на танка
· Управлява екипажа при подготовката на машината за подводно кормуване
· Управлява екипажа при пожар в машината и при използване на оръжия
за масово поразяване
· О формя техническа документация за експлоатацията на специфично оборудване на танка

Компетентности

· О рганизира и извършва подготвката на специфичното оборудване за бойно
използване и техническите обслужвания
· О рганизира и провежда занятия по техническа подготовка за подчинените си

Средства за оценяване: Средство 1: Устно/писмено изпитване
Средство 2: Практическо изпитване
Условия за провеждане За средство 1: Учебен кабинет
на оценяването:
За средство 2: Учебен полигон/парк
Критерии за оценяване: За средство 1:
· О писва в пълен обем нужната информация относно предназначението,
устройството и действието на основните елементи, възли и агрегати на
базовата машина, танковото въоръжение и оптическите, електроннооптическите и лазерните прибори по схеми, макети и натурни обекти
За средство 2:
· И звършва подготовка на въоръжението и/или на мерните прибори за
бойно използване

ЕРУ 10
Наименование
на единицата:

Тактико-специална подготовка на танковите формирования

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5
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Резултат от учене 10.1: Познава и прилага тактиката на танковите взводове и роти
Знания

· Дефинира видовете тактически действия на екипажа, взвода и ротата
· О писва видовете осигурявания на танковите формирования
· Познава топографските и тактически знаци
· Познава основното въоръжение и техника на чуждите армии
· Познава основното въоръжение и техника на Българската армия
Умения
· О рганизира боя на екипажа и взвода
· Н анася елементите на бойния ред и замисъла на боя на топографска карта/
схема/огнева картичка
· О тдава бойна заповед и организира взаимодействието
· Н аблюдава бойното поле, открива цели и целеуказва
Компетентности
· О рганизира и извършва подготовката на танковия екипаж/взвод за бой в
променящи се условия и различна среда
· П ровежда обучение на подчинените му военнослужещи по тактическа
подготовка
Резултат от учене 10.2: Организира и провежда занятия по огнева подготовка
Знания

· Познава курса за стрелбите със стрелково оръжие и бойни машини в
Българската армия
· Дефинира методите за прострелка и сдвояване на въоръжението на нулеви
мерни линии
· Познава начина за използване на въоръжението на танка
· О писва необходимите мерки за безопасност
Умения
· Подготвя и контролира сдвояването на въоръжението за стрелба
· И зползва въоръжението и оптиката за водене на огън
· О ткрива цели
· В оди огън
· Целеуказва и разпределя огъня
· П ривеждане на въоръжението към нормален бой
Компетентности
· Подготвя въоръжението за стрелба
· О рганизира и извършва огневи тренировки с подчинените си в променящи
се условия и различна среда
Средства за оценяване: Средство 1: Писмено изпитване
Средство 2: Практическо изпитване
Условия за провеждане За средство 1: Учебен кабинет
на оценяването:
За средство 2: Учебен полигон
Критерии за оценяване: За средство 1:
· О писва видовете тактически действия. Изброява последователността на
процедурите за подготовка за водене на огън. Нанася тактическа обстановка на карта
За средство 2:
· По зададена ситуация взема решение, извършва организация на боя и
отдава бойна заповед

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Командване на мотопехотни
и разузнавателни формирования“
ЕРУ 11
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:

Техническа подготовка

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:
Ниво по НКР:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир

Ниво по ЕКР:

5

5

5

Резултат от учене 11.1: Експлоатира бойните бронирани машини
Знания

· Познава частите и механизмите на верижните бронирани машини и тяхното взаимодействие
· О писва частите и механизмите на колесните бронирани машини и тяхното
взаимодействие
· Познава регламентиращите документи за планиране и провеждане на техническото обслужване на колесните и на верижните бронирани машини
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Умения

Компетентности
Резултат от учене 11.2:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 11.3:
Знания

Умения

Компетентности

Средства за оценяване:
Условия за провеждане
на оценяването:
Критерии за оценяване:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

· Подготвя техниката за бойно използване
· О бучава отделенията и взвода за подготовка и поддръжка на колесните и
на верижните бронирани машини
· В оди документи за използване и техническо обслужване на бойните бронирани машини
· О рганизира и извършва подготовката за бойното използване и техническото обслужване на бойните бронирани машини в променящи се условия
и различна среда
Експлоатира колективното въоръжение и бойни припаси
· Познава частите и механизмите на оръдейните автомати и тяхното взаимодействие
· О писва частите и механизмите на картечното въоръжение и тяхното взаимодействие
· Познава частите и механизмите на противотанковите ракетни комплекси
· Дефинира бойните припаси за оръдейното, ракетното и картечното въоръжение
· О писва реда за съхранение и подготовка на бойните припаси за стрелба
· Познава нормативните документи, регламентиращи отчета на въоръжението и бойните припаси
· О писва реда и изискванията за експлоатация на колективното въоръжение
· О рганизира и контролира подготовката на въоръжението за стрелба
· О рганизира и контролира подготовката на бойните припаси за стрелба
· В оди нормативните документи за използване на въоръжението и бойните
припаси
· Познава и прилага мерките за безопасност по време на работа с бойни
припаси
· О рганизира и извършва подготовката за бойното използване и техническото
обслужване на оръдейното, ракетното и картечно въоръжение в променящи
се условия и различна среда
Експлоатира оптичните прибори
· Познава оптичните и електроннооптичните прибори на бойните бронирани машини
· О писва оптичните и електроннооптичните прибори за разузнаване на целите
· Дефинира реда за извършване на настройка на оптичните прибори за
наблюдение и за стрелба
· Познава реда за технически обслужвания, съхранението и отчетността на
оптичните прибори
· И звършва монтаж и демонтаж на оптичните прибори
· Подготвя оптичните и електроннооптичните прибори за бойно използване
· О формя техническа документация за експлоатацията на оптичните и
електроннооптичните прибори
· Управлява личния състав при извършване на регламентни дейности и
подготовка на оптиката за бойно използване
· О рганизира и извършва подготовката на оптиката за бойно използване,
техническите обслужвания и съхранението є в променящи се условия и
различна среда
· С пособен е да организира и провежда занятия по техническа подготовка
на подчинените си
Средство 1: Устно/писмено изпитване
Средство 2: Практическо изпитване
За средство 1: Учебен кабинет
За средство 2: Учебен полигон/парк
За средство 1:
· О писва в пълен обем нужната информация относно предназначението,
устройството и действието на основните възли и агрегати на бойните
бронирани машини, оръдейните системи и оптическите, електроннооптическите и лазерните прибори за разузнаване и насочване по схеми, макети
и натурни обекти
За средство 2:
· И звършва подготовка на въоръжението и/или на мерните прибори за
бойно използване
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ЕРУ 12
Наименование
Тактико-специална подготовка на мотопехотните и разузнавателните форна единицата:
мирования
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Наименование
Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир
на професията:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Резултат от учене 12.1: Познава и прилага тактиката на мотопехотните отделения, взводове и роти
Знания
· Дефинира видовете тактически действия на механизираните отделения,
взвод и рота
· О писва видовете осигурявания на механизираните формирования
· Познава топографските и тактически знаци
· Познава основното въоръжение и техника на чуждите армии
· Познава основното въоръжение и техника на Българската армия
Умения
· О рганизира боя на отделението, взвода
· Н анася елементите на бойния ред и замисъла на боя на топографска карта/
схема/огнева картичка
· О тдава бойна заповед и организира взаимодействието
· Н аблюдава бойното поле, открива цели и целеуказва
Компетентности
· О рганизира и извършва подготовката на механизираното отделение/взвод
за бой в променящи се условия и различна среда
· П ровежда обучение на подчинените му военнослужещи по тактическа
подготовка
Резултат от учене 12.2: Познава и прилага тактиката на разузнавателните отделения, взводове и роти
Знания
· Дефинира видовете тактически действия и способите за разузнаване на
разузнавателното отделение, взвод и рота
· Познава топографските и тактически знаци
· Познава основното въоръжение и техника на чуждите армии
· О писва тактическите действия на чуждите армии
Умения
· О рганизира разузнаване с отделение и взвод
· Н анася елементите на бойния ред и замисъла на боя на топографска карта/
схема/огнева картичка
· О тдава бойна заповед и организира взаимодействието
· О рганизира наблюдателен пост/пункт, открива цели и целеуказва
· В оди разузнаване с технически средства
Компетентности
· О рганизира и извършва подготовката на отделението/взвода за разузнаване
в променящи се условия и различна среда
· П ровежда обучение на подчинените му военнослужещи по тактическа
подготовка
Резултат от учене 12.3: Организира и провежда огнева подготовка на мотопехотните и разузнавателните отделения и взводове
Знания
· Познава курса за стрелбите
· Дефинира методите за прострелка и проверка на нулевите мерни линии
на въоръжението
· Познава начина за използване на колективното въоръжение
· О писва мерките за безопасност при стрелба
Умения
· О рганизира и контролира подготовката на въоръжението за стрелба
· О ткрива, целеуказва и разпределя целите
· В оди и коригира огъня
Компетентности
· О рганизира и извършва огневи тренировки с подчинените си в променящи
се условия и различна среда
Средства за оценяване: Средство 1: Устно/писмено изпитване
Средство 2: Практическо изпитване
Условия за провеждане За средство 1: Учебен кабинет
на оценяването:
За средство 2: Учебен полигон
Критерии за оценяване: За средство 1:
· О писва видовете тактически действия. Изброява последователността на
процедурите за подготовка за водене на огън. Нанася тактическа обстановка на карта
За средство 2:
· По зададена ситуация, взема решение, извършва организация на боя и
отдава бойна заповед
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ВЕСТНИК
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Командване на артилерийски формирования“
ЕРУ 13
Наименование
на единицата:

Техническа подготовка

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 13.1: Експлоатира базовите машини
Знания

· Познава частите и механизмите на базовите верижните машини и тяхното
взаимодействие
· О писва частите и механизмите на колесните машини и влекачи и тяхното
взаимодействие
· Познава регламентиращите документи за планиране и провеждане на
техническото обслужване на колесните и на верижните базови машини
и влекачи

Умения

· Подготвя техниката за бойно използване
· О бучава разчетите/отделенията за подготовка и поддръжка на колесните
и верижните базови машини и влекачи
· Попълва документи за използване и техническо обслужване на колесните
и верижните базови машини и влекачи

Компетентности

· О рганизира и извършва подготовката за бойното използване и техническото обслужване на базовите машини и влекачи в променящи се условия
и различна среда

Резултат от учене 13.2: Експлоатира въоръжението и бойните припаси
Знания

· Познава частите и механизмите на оръдията, минохвъргачките, реактивните системи и противотанковите средства, оръдейните автомати и тяхното
взаимодействие
· О писва частите и механизмите на картечното въоръжение и тяхното взаимодействие
· И зброява частите и механизмите на противотанковите ракетни комплекси
· Познава бойните припаси за оръдейното, ракетното и картечното оръжие
· Дефинира реда за съхранение и подготовка на бойните припаси за стрелба
· Познава нормативните документи, регламентиращи отчета на въоръжението и бойните припаси

Умения

· О рганизира и контролира подготовката на въоръжението за стрелба
· О рганизира и контролира подготовката на бойните припаси за стрелба,
включително и зареждането им в машината
· Попълва нормативните документи за използване и обслужване на въоръжението и бойните припаси

Компетентности

· О рганизира и извършва подготовката за бойното използване и техническото обслужване на оръдейното, ракетното и картечното въоръжение в
променящи се условия и различна среда

Резултат от учене 13.3: Експлоатира оптичните прибори
Знания

· Познава оптичните и електроннооптичните прибори на артилерийските
системи
· О писва оптичните и електроннооптичните прибори за разузнаване на целите
· Дефинира реда за извършване на настройка на оптичните прибори за
наблюдение и за стрелба
· Познава реда за технически обслужвания, съхранението и отчетността на
оптичните прибори

Умения

· И звършва монтаж и демонтаж на оптичните прибори
· Подготвя оптичните и електроннооптичните прибори за бойно използване
· О формя техническа документация за експлоатацията на оптичните и
електроннооптичните прибори
· Управлява личния състав при извършване на регламентни дейности и
подготовка на оптиката за бойно използване

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

Компетентности

· О рганизира и извършва подготовката на оптиката за бойно използване,
техническите обслужвания и съхранението є в променящи се условия и
различна среда
· О рганизира и провежда занятия по техническа подготовка на подчинените си
Средства за оценяване: Средство 1:
· Устно/писмено изпитване
Средство 2:
· П рактическо изпитване
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебен полигон/парк
Критерии за оценяване: За средство 1:
· О писва в пълен обем нужната информация относно предназначението, устройството и действието на основните възли и агрегати на артилерийските
системи и оптическите, електроннооптическите и лазерните прибори за
разузнаване и насочване по схеми, макети и натурни обекти
За средство 2:
· И звършва подготовка на въоръжението и/или на мерните прибори за
бойно използване

ЕРУ 14
Наименование
Тактико-специална подготовка на артилерийските формирования
на единицата:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Наименование
Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир
на професията:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Резултат от учене 14.1: Познава и прилага тактиката на артилерийските формирования
Знания
· Дефинира видовете тактически действия на артилерийския разчет, разузнавателното отделение, разунавателния/огневия взвод и артилерийската
батарея
· Познава видовете тактически действия на общовойсковите формирования
· О писва видовете осигурявания на артилерийските формирования
· Познава топографските и тактически знаци
· Познава основното въоръжение и техника на чуждите армии
· Познава основното въоръжение и техника на Българската армия
· Познава процеса на подготовка на данни за стрелба и изпълнение на
огневи задачи
Умения
· Н анася елементите на бойния ред и замисъла на боя на топографска карта/
схема/огнева картичка
· О тдава бойна заповед и организира взаимодействието и осигуряването
· Н аблюдава бойното поле, открива цели и целеуказва
· П ровежда обучение на подчинените му военнослужещи по тактическа
подготовка
Компетентности
· О рганизира и извършва подготовката на артилерийския разчет/разузнавателния и огневи взводове за бой в променящи се условия и различна среда
Резултат от учене 14.2: Провежда занятия по бойна работа на артилерийските разчети/отделения
и взводове
Знания
· Познава организацията за оборудване на наблюдателни пунктове на огневи
позиции
· Дефинира методите на топогеодезично привързване на огневи позиции и
на наблюдателни пунктове
· О писва методите на бойно използване на различните образци артилерийско въоръжение
Умения
· О рганизира артилерийското разузнаване от предните наблюдатели
· О рганизира заемането, оборудването и топогеодезичното привързване на
огневите позиции
· Р азполага и насочва артилерийските системи на огневите позиции
· П ровежда обучение на подчинените му военнослужещи по бойна работа
· О рганизира и контролира подготовката на артилерийскто въоръжение и
мерните прибори за стрелба
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Компетентности

Резултат от учене 14.3:
Знания

Умения

Компетентности
Средства за оценяване:

Условия за провеждане
на оценяването:
Критерии за оценяване:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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· О рганизира и извършва подготовката на разузнавателното отделение/
взвод за разузнаване, засича и определя данните по цели в променящи се
условия и различна среда
· О рганизира и извършва заемане на огневи позиции от артилерийските
разчети/огневите взводове в променящи се условия и различна среда
Управлява огъня на артилерийските разчети/взводове
· Познава курса и правилата за стрелба и управление на огъня на артилерията
· Дефинира методите за проверка на артилерийското въоръжение и мерните
прибори за стрелба
· Н азовава правилата за стрелба с право и полуправо мерене
· О писва правилата за стрелба от закрити огневи позиции
· И зпълнява огневи задачи с разчет и взвод от позиция за стрелба с право
и полуправо мерене
· И зпълнява огневи задачи от закрита огнева позиция
· О ткрива цели, целеуказва и коригира стрелбата за поразяване
· И зпълнява огневи задачи с разчет и взвод с щатното въоръжение от закрита
огнева позиция и стрелба с право мерене
Средство 1:
· П исмено изпитване
Средство 2:
· П рактическо изпитване
За средство 1:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебен полигон
За средство 1:
· О писва видовете тактически действия. Изброява последователността на
процедурите за подготовка за стрелба. Нанася тактическа обстановка на
карта
За средство 2:
· По зададена ситуация взема решение, отдава бойна заповед, заема наблюдателен пункт/огнева позиция и/или изпълнява огнева задача

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Командване на инженерни
формирования“
ЕРУ 15
Наименование
Техническа подготовка
на единицата:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Наименование
Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир
на професията:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Резултат от учене 15.1: Експлоатира инженерните машини на въоръжение в Българската армия
Знания
· Познава частите и механизмите на базовата машина (двигател, трансмисия,
системи) и тяхното взаимодействие
· Познава електрическата схема на базовата машина
· О писва процедурите за подготовка на базовата машина за бойно използване
· Познава регламентиращите документи за планиране и провеждане на
техническото обслужване на базовата машина
· Дефинира технологичния процес на разглобяване, дефектация и сглобяване
на възли и агрегати
· Познава техническата експлоатация, организацията на използването, организацията на техническото обслужване и съхранение на инженерните
машини на въоръжение в Българската армия
Умения
· Подготвя техниката за бойно използване
· Обучава екипажа/екипажите за подготовка и поддръжка на базовата машина
· Попълва документи за използване и техническо обслужване на базовата
машина
· С пазва всички необходими мерки за осигуряване на безопасност
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Компетентности

· О рганизира и извършва подготовката за бойното използване и техническото
обслужване на базовата машина в променящи се условия и различна среда
Резултат от учене 15.2: Експлоатира инженерните бойни припаси
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 15.3:
Знания

Умения

Компетентности

Средства за оценяване:

Условия за провеждане
на оценяването:
Критерии за оценяване:

· Познава бойните припаси на инженерно въоръжение
· Дефинира реда за съхранение и подготовка на бойните припаси
· Познава нормативните документи, регламентиращи отчета на бойните
припаси
· О рганизира и контролира подготовката на бойните припаси за стрелба
· Попълва нормативните документи за използване и обслужване на инженерните бойни припаси
· Познава и спазва мерките за безопасност и следи за тяхното изпълнение
· О рганизира и провежда занятия по техническа подготовка за подчинените си
· И зпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за
осигуряване на безопасност
Познава фортификационните съоръжения
· Познава фортификационните съоръжения
· О писва реда за оборудване на фортификационните съоръжения
· Дефинира реда за технически обслужвания, съхранението и отчетността
на фортификационните съоръжения
· К онтролира и управлява личния състав при извършване на различни
видове дейности
· Т ренира и контролира личния състав при оборудване на фортификационните съоръжения
· С пазва мерките за безопасност и следи за тяхното изпълнение
· С пособен е самостоятелно при променящи се условия и в различна среда да
ръководи личния състав при оборудване на фортификационните съоръжения
· О рганизира и провежда занятия по тактико-специална подготовка с подчинените си
Средство 1:
· Устно/писмено изпитване
Средство 2:
· П рактическо изпитване
За средство 1:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебен полигон/парк
За средство 1:
· О писва в пълен обем нужната информация относно предназначението,
устройството и действието на основните елементи, възли и агрегати на
базовата машина по схеми, макети и натурни обекти
За средство 2:
· И звършва подготовка на въоръжението, инженерните боеприпаси и/или
на техниката за бойно използване

ЕРУ 16
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:

Тактико-специална подготовка на инженерните формирования

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:
Ниво по НКР:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир

Ниво по ЕКР:

5

5

5

Резултат от учене 16.1: Познава спецификата в инженерното разузнаване
Знания

· Познава методите за инженерното разузнаване
· Дефинира силите, средствата и задачите на инженерното разузнаване
· В ъзпроизвежда и демонстрира в нужния касаещ обем правилния начин
за инженерно разузнаване
· И зрежда правилата за инженерно разузнаване
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Умения

Компетентности
Резултат от учене 16.2:
Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 16.3:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 16.4:
Знания

Умения

Компетентности
Средства за оценяване:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

· О бяснява целите на инженерното разузнаване
· С пазва мерките за безопасност и следи за тяхното изпълнение
· Попълва документите съгласно регламентните дейности
· О рганизира и провежда занятия по тактико-специална подготовка с подчинените си
· С пособен е да ръководи екипната работа на отделението/взвода по правилното и точно изпълнение на задачите на инженерното разузнаване
Обучава по подривното дело и инженерните заграждения
· Дефинира спецификата на подривното дело
· О писва видовете взривни вещества
· Познава начините и действията на ударната вълна, причинена от боравенето с взривни вещества
· О бучава групата относно подривното дело и инженерните заграждения
· Р азработва планове и документи, свързани със запознаване на мерките за
безопасност при работа с взривни вещества
· П рави предложения за нови начини за предпазване на личния състав при
провеждане на практически занятия с взривни вещества
· С пособен е да провежда занятия, свързани с инструктаж и запознаване
с мерките за безопасност при работа с взривни вещества, като проявява
отговорност при работата с елементите от подривното дело и инженерните
заграждения
Тренира личния състав по фортификационни съоръжения и маскировка
· Познава съоръженията за наблюдение, управление и за защита на личен
състав, техника и материални средства
· Дефинира принципите, задачите и начините на маскировката
· И зрежда правилата за изграждането на фортификационни съоръжения и
маскировка
· Р азработва планове и документи, свързани със запознаване на мерките за
безопасност при работа с взривни вещества
· К онтролира и управлява личния състав при извършване на различни видове фортификационни дейности
· Т ренира и контролира личния състав по маскировка
· С пазва мерките за безопасност и следи за тяхното изпълнение
· С пособен е да обучава личния състав за изграждането на фортификационни
съоръжения и за целите и задачите на маскировката
Обяснява работата с инженерни машини на въоръжение в Българската армия
· Познава машините на инженерно въоръжение
· Дефинира принципа на работа на инженерните машини
· О писва видовете инженерни машини, използващи се за съответното занятие
· Познава специализираното оборудване, предназначено за извършване на
специфична дейност в инженерното осигуряване на боя
· П редставя и сравнява различните машини на инженерно въоръжение
· О бучава за безопасно използване на инженерни машини
· С леди за правилното привеждане на работните оборудвания на инженерните машини от транспортно в работно положение и обратно
· С ъблюдава за недопускане на инцидент
· Р азработва планове и документи, свързани с инструктирането за мерките
за безопасност при работа с инженерни машини
· Р ъководи работата в екип
· П ровежда занятия, свързани с инструктаж и запознаване на мерките за
безопасност при работа с инженерни машини, като проявява отговорност
Средство 1: Устно изпитване
Средство 2: Писмено развиване на въпрос
Средство 3: Решаване на казус
Средство 4: Практическо изпитване
За средства 1, 2, 3 и 4 – учебен кабинет и полигон-парк

Условия за провеждане
на оценяването:
Критерии за оценяване: За средство 1: Демонстрира теоретични познания относно инженерното
разузнаване.
За средство 2: Описва в пълен обем нужната информация относно спецификата на подривното дело.
За средство 3: Демонстрира задълбочени знания относно наученото по фортификация и маскировка.
За средство 4: Изпълнява точно практическа задача, свързана с принципа
на действие и бойното използване на инженерни машини, като спазва определеното време и мерките за безопасност.
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Командване на формирования за ядрена, химическа и бактериологическа защита“
ЕРУ 17
Наименование
Техническа подготовка
на единицата:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Наименование
Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир
на професията:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Резултат от учене 17.1: Експлоатира химическата и специалната техника
Знания
· Познава частите и механизмите на базовите верижни машини и тяхното
взаимодействие
· О писва частите и механизмите на колесните машини и влекачи и тяхното
взаимодействие
· Познава регламентиращите документи за планиране и провеждане на
техническото обслужване на колесните и на верижните базови машини
и влекачи
Умения
· Подготвя техниката за бойно използване
· О бучава разчетите/отделенията за подготовка и поддръжка на колесните
и верижните базови машини и влекачи
· Попълва документи за използване и техническо обслужване на колесните
и верижните базови машини и влекачи
· С леди за спазването на мерките за безопасност при боравене с въоръжението и техниката и следи за тяхното изпълнение
· С леди видовете технически обслужвания на техниката
Компетентности
· О рганизира и извършва подготовката за бойното използване и техническото обслужване на базовите машини и влекачи в променящи се условия
и различна среда
Резултат от учене 17.2: Експлоатира приборите за ядрено, химическо и бактериологическо разузнаване и защита
Знания
· Познава частите, механизмите и блок-схемите на приборите за радиационно
и химическо разузнаване (РХР)
· О писва реда за подготовка на приборите за работа
· Дефинира реда за съхранение на приборите за РХР
· Познава нормативните документи, регламентиращи отчета на приборите
за РХР
Умения
· О рганизира и контролира подготовката на приборите за РХР
· Подготвя и контролира работата с приборите за РХР и дозиметричен контрол
· С леди видовете технически обслужвания на приборите
· П ровежда занятия по техническа подготовка за подчинените си
· Попълва нормативните документи за използване и обслужване на въоръжението и бойните припаси
Компетентности
· О рганизира и извършва подготовката за бойното използване и техническото обслужване на въоръжението, техниката и измерителните прибори в
променящи се условия и различна среда
Резултат от учене 17.3: Експлоатира запалителните бойни припаси
Знания
· Познава видовете индивидуални и колективни средства за защита
· О писва реда за съхранение на индивидуални и колективни средства за защита
· Познава нормативните документи, регламентиращи отчета на индивидуални и колективни средства за защита
Умения
· И звършва монтаж и демонтаж на различни елементи от средствата за защита
· Подготвя комплектите за използване
· О формя техническа документация за експлоатацията на индивидуални и
колективни средства за защита
· Управлява личния състав при извършване на регламентни дейности и
подготовка на оптиката за бойно използване
· С леди за спазване на мерките за безопасност при боравене с индивидуалните и колективните средства за защита
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Компетентности

· О рганизира и извършва подготовката на индивидуалните и колективните
средства за защита за работа
· О рганизира и провежда занятия по техническа подготовка за подчинените си
Средства за оценяване: Средство 1:
· Устно/писмено изпитване
Средство 2:
· Практическо изпитване
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебен полигон/парк
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира знания относно предназначението, устройството и действието на основните елементи, възли и агрегати на базовата машина, както
и предназначението, устройството и блок-схемите на приборите за РХР.
За средство 2:
· Демонстрира практически познания за експлоатацията на специалната
техника, приборите за РХР, индивидуалните и колективните средства за
защита. Избира бързо и уверено най-адекватните решения за изпълнение
на задачата в предвиденото време при спазване на мерките за безопасност.

ЕРУ 18
Наименование
на единицата:

Тактико-специална подготовка на формированията за ядрена, химическа и
бактериологическа защита

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 18.1: Провежда дейности по ликвидиране на последствията от използвано ядрено
оръжие
Знания

· Познава физическите основи на ядреното оръжие и поразяващите му фактори
· Дефинира способите за защита на личен състав, техника и материални
средства
· О писва принципите, задачите и начините при ликвидиране на последствията от възникване на авария в АЕЦ

Умения

· К онтролира и управлява личния състав при извършване на различни
видове дейности
· О рганизира и провежда занятия по тактико-специална подготовка с подчинените си
· Т ренира и контролира личния състав по ликвидиране на последствията
от използвано ядрено оръжие
· С леди за спазване на мерките за безопасност

Компетентности

· С пособен е да обучава личния състав за целите и задачите на защитата
от ядрено оръжие

Резултат от учене 18.2: Провежда дейности по ликвидиране на последствията от използвано химическо оръжие
Знания

· Познава класификацията на токсичните химически вещества (ТХВ)
· Дефинира физическите и химическите свойства на ТХВ, характера на
токсичното им въздействие върху организма на човек
· О писва принципите, задачите и начините при ликвидиране на последствията от възникване на авария в химическата промишленост

Умения

· Т ренира и контролира личния състав по ликвидиране на последствията
от използвано химическо оръжие
· С леди за спазване на мерките за безопасност
· О рганизира и провежда занятия по тактико-специална подготовка с подчинените си

Компетентности

· С пособен е да обучава и инструктира точно подчинения състав за целите
и задачите на защитата от химическо оръжие

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

Резултат от учене 18.3: Провежда дейности по ликвидиране на последствията от използвано биологическо оръжие
Знания
· Дефинира класификацията на болестотворните организми
· О писва характера на токсичното въздействие на болестотворните организ
ми върху организма на човек
· Познава принципите, задачите и начините при ликвидиране на последствията от използвано биологическо оръжие
Умения
· К онтролира и управлява личния състав при извършване на различни
видове дейности
· Т ренира личния състав за ликвидиране на последствията от използвано
биологическо оръжие
· С леди за спазване на мерките за безопасност
· О рганизира и провежда занятия по тактико-специална подготовка с подчинените си
Компетентности
· С пособен е да организира дейности за запознаването на личния състав с
целите и задачите на защитата от биологическо оръжие
Средства за оценяване: Средство 1:
· Устно/писмено изпитване
Средство 2:
· Практическо изпитване
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебен полигон/парк
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира задълбочени знания относно предназначението, устройството
и действието на основните елементи, възли и агрегати на базовата машина,
както и предназначението, устройството и блок-схемите на приборите за РХР.
За средство 2:
· Демонстрира практически познания за ликвидиране на последствията
от използвано ядрено, химическо или биологическо оръжие, както и от
възникнали аварии в АЕЦ и предприятията от химическата промишленост. Избира бързо и уверено най-адекватните решения за изпълнение на
задачата в предвиденото време при спазване на мерките за безопасност.

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Командване на формирования за комуникационно-информационна поддръжка“
ЕРУ 19
Наименование
на единицата:

Техническа подготовка

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 19.1: Експлоатира базовите машини
Знания

· Познава частите и механизмите на базовите верижни машини и тяхното
взаимодействие
· О писва частите и механизмите на колесните машини и влекачи и тяхното
взаимодействие
· Познава регламентиращите документи за планиране и провеждане на
техническото обслужване на колесните и на верижните базови машини

Умения

· Подготвя техниката за бойно използване
· О рганизира и извършва подготовката за техническото обслужване на
базовите машини
· О бучава разчетите/отделенията за подготовка и поддръжка на колесните
и верижните базови машини
· Попълва документи за използване и техническо обслужване на колесните
и верижните базови машини
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· С пособен е да организира и извършва подготовката за бойното използване
на базовите машини в променящи се условия и различна среда

Резултат от учене 19.2: Притежава подготовка по електротехника и електроника
Знания

· П ознава основните понятия от електротехниката
· Д ефинира основните понятия от електрониката
· О писва основите на електрическите измервания
· П ознава различните видове полупроводникови елементи и техните общи
свойства

Умения

· Р аботи с различни измервателни уреди за измерване на ток и напрежение
в комуникационните възли и комуникационните и информационните
средства
· И змерва мощност, съпротивление, капацитет и индуктивност в комуникационните възли и комуникационните и информационните средства
· С пазва правилата за радиообмен
· Р азграничава различните видове полупроводникови елементи
· П опълва необходимите документи

Компетентности

· С пособен е да обучава подчинения състав за измерване на ток и напрежение в комуникационните възли и комуникационните и информационните средства, измерване на мощност, съпротивление, капацитет и
индуктивност

Резултат от учене 19.3: Притежава техническа подготовка по комуникационни и информационни
системи
Знания

· О бяснява със структура елементите и видовете на телекомуникационните мрежи
· Д ефинира принципите за изграждане на радио-, радиорелейни, тропо
сферни, сателитни и кабелни техники и системи
· О бяснява организацията и управлението на комуникационните и информационните системи в тактическите подразделения на Българската армия
· Д ефинира същността и видовете токозахранващи устройства
· П ознава видовете полеви кабелни линии
· О писва принципите за изграждане на мултиплексни системи
· О бяснява видовете аналогови и цифрови мултиплексни системи
· Д ефинира принципите за изграждане на комутационни системи
· О писва видовете аналогови и цифрови комутационни системи
· П ознава каналообразуването и техническото устройване на комуникационно-информационни възли
· О писва измерванията в комуникационните възли и техническата експлоатация на комуникационните и информационните средства

Умения

· Р аботи с различните комуникационни и информационни средства на
въоръжение в Българската армия
· В зема тактически решения и организира бойната дейност и обучението
на войскова единица
· П ровеж да занятия по тактико-специална подготовка на свързочните
формирования
· П опълва необходимите документи съгласно регламентните дейности

Компетентности

· С пособен е да управлява малка войскова единица (група, отделение,
екипаж, разчет) и да провежда учебни занятия за правилно използване
на средства и системи за комуникация

Средства за оценяване: Средство 1:
· П исмено или устно изпитване
Средство 2:
· Р ешаване на казус по зададен случай
Средство 3:
· П рактическо изпитване
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет, полигон
За средство 2:
· Учебен кабинет
За средство 3:
· П олигон
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Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира теоретични познания относно основните понятия от електротехниката и електрониката, структурата, елементите и видовете на
телекомуникационните мрежи, принципите за изграждане на радио-, радиорелейна, тропосферна, сателитна техника, проводни и оптични кабелни
техники и системи. Демонстрира теоретични познания относно същността
и видовете токозахранващи устройства, видовете полеви кабелни линии,
принципите за изграждане на мултиплексни системи, видовете аналогови
и цифрови мултиплексни системи, принципите за изграждане на комутационни системи, видовете аналогови и цифрови комутационни системи,
организацията и управлението на комуникационните и информационните
системи в тактическите подразделения на Българската армия. Демонстрира теоретични познания относно каналообразуването и техническото
устройване на комуникационно-информационни възли и измерванията в
комуникационните възли и техническата експлоатация на комуникационните и информационните средства.
За средство 2:
· П равилно взема тактически решения, организира бойната дейност и използва средства и системи за комуникация съобразно ситуацията.
За средство 3:
· Р аботи с различните комуникационни и информационни средства на
въоръжение в Българската армия, умее да извършва измервания в комуникационните възли и комуникационните и информационните средства.

ЕРУ 20
Наименование
на единицата:

Тактико-специална подготовка на формированията за комуникационно-информационна поддръжка

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 20.1: Извършва комуникационно-информационната поддръжка
Знания

· Дефинира основните понятия от електротехниката и електрониката
· О бяснява видовете токозахранващи устройства
· Познава видовете електронни елементи и основни схеми, реализирани с тях

Умения

· Р аботи с различните комуникационни и информационни средства на въоръжение в Българската армия
· Р аботи с различните видове токозахранващи устройства
· Р аботи с основни схеми, реализирани с електронни елементи

Компетентности

· С пособен е да участва в комуникационно-информационната поддръжка и
да инструктира подчинения си състав как да осъществява такава

Резултат от учене 20.2: Организира и управлява комуникационните системи във формированията
за комуникационно-информационна поддръжка
Знания

· О бяснява организацията и управлението на комуникационните и информационните системи в тактическите подразделения на Българската армия
· Дефинира принципите за изграждане на мултиплексни системи
· О писва принципите за изграждане на комутационни системи
· Познава видовете аналогови и цифрови комутационни системи

Умения

· Р аботи с различните комутационни средства на въоръжение в Българската
армия
· П ровежда занятия по тактико-специална подготовка
· Р ъководи и обучава малка войскова единица (група, отделение, екипаж,
разчет)
· Р аботи с различните мултиплексни средства на въоръжение в Българската
армия

С Т Р.

36

Компетентности

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

· В зема решения и организира бойната дейност и обучението на войскова
единица

Резултат от учене 20.3: Изгражда радио-, радиорелейни, тропосферни, сателитни и проводни комуникации
Знания

· О бяснява видовете радио- и радиорелейна комуникации
· О писва видовете полеви кабелни и оптични линии
· Дефинира видовете тропосферна и сателитна комуникации
· Познава видовете аналогови и цифрови комутационни системи

Умения

· Р аботи с различните видове радио- и радиорелейни системи за комуникации в Българската армия
· Р аботи с различните видове полеви кабелни и визуални линии
· Р аботи с различните видове тропосферни и сателитни средства и системи
за организацията на комуникации
· Р азвръща и осъществява комуникации с тропосферни и сателитни средства и системи
· Р аботи с различни видове аналогови и цифрови комутационни системи

Компетентности

· В зема решения и организира дейността и обучението на войсковата единица
при работа с радио-, радиорелейни и проводни комуникации

Резултат от учене 20.4: Устройва технически комуникационно-информационни възли
Знания

· О бяснява основните понятия относно комуникационно-информационните
възли
· Дефинира със структура елементите и видовете комуникационно-информационни възли
· Описва принципите за изграждане на комуникационно-информационни възли
· О бяснява видовете каналообразуване и тяхното реализиране

Умения

· Р аботи със и реализира различните видове комуникационно-информационни възли
· И звършва измервания в комуникационните възли и комуникационните и
информационните средства
· Р аботи с различни средства за каналообразуване

Компетентности

· В зема решения и организира комуникационно-информационни възли
· Поддържа комуникационно-информационните възли

Резултат от учене 20.5: Извършва измервания в комуникационните възли и експлоатира комуникационни и информационни средства
Знания

· О бяснява видовете и правилния начин за измервания в комуникационните
възли
· Дефинира особеностите при експлоатацията на комуникационните и информационните средства
· О бяснява основни понятия относно видовете електрически и електронни
измервания
· Дефинира параметрите и границите, в които трябва да попадат различните
отчетени измервания
· О писва основни правила при работа и експлоатация с електрически и
електронни системи

Умения

· Р аботи с различните средства и системи за измерване
· И зползва средства и системи за комуникация
· И звършва измервания в комуникационните възли и комуникационните и
информационните средства
· Р аботи с различни видове информационни средства в Българската армия

Компетентности

· В зема решения и организира експлоатацията на различни комуникационни
средства в комуникационните възли

Средства за оценяване: Средство 1:
· П рактическо изпитване
Средство 2:
· П исмено или устно изпитване
Средство 3:
· Решаване на казус по зададен случай
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3 – учебен кабинет и полигон-парк
на оценяването:
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Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира работа с токозахранващи устройства и основни схеми, реализирани с електронни елементи. Демонстрира практически познания относно
комуникационните и комутационни системи и провеждането на учебни занятия. Демострира умения за работа с различните видове системи и средства
за комуникации. Демонстрира практически познания относно организацията
на комуникационно-информационните възли и работата със средства за каналообразуване. Демонстрира практически познания относно екплоатацията
на комуникационните и информационните средства и видовете измервания
в комуникационните възли.
За средство 2:
· О писва в пълен обем нужната информация относно знанията за основни понятия в електротехниката и електрониката, както и за различни електронни
елементи и различни основни схеми, реализирани с тях. Описва в пълен обем
нужната теоретична информация относно знанията, свързани с организация
и управление на комутационните и мултиплексни средства и системи във
формированията до взвод в Българската армия. Демонстрира теоретични
познания за различните видове системи и средства за комуникации. Описва
в пълен обем нужната информация относно знанията, свързани с комуникационно-информационните възли и работата със средства за каналообразуване.
Описва в пълен обем нужната информация относно знанията, свързани с
работата с различни комуникационни и информационни средства, както и
измерванията в комуникационните възли.
За средство 3:
· Избира бързо, уверено и без колебание най-адекватните решения при работа
с комутационни и мултиплексни средства и системи. Избира бързо, уверено
и без колебание най-адекватните решения за устройване на комуникации с
различни средства и системи на въоръжение в Българската армия.

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Командване на зенитноракетни формирования“
ЕРУ 21
Наименование
Техническа подготовка
на единицата:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Наименование
Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир
на професията:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Резултат от учене 21.1: Експлоатира базовите машини
Знания
· Познава частите и механизмите на базовите машини и тяхното взаимодействие
· О писва частите и механизмите на колесните машини и тяхното взаимодействие
· Познава регламентиращите документи за планиране и провеждане на
техническото обслужване на колесните базови машини
Умения
· Подготвя техниката за бойно използване
· О бучава разчетите/отделенията за подготовка и поддръжка на колесните
базови машини
· Попълва документи за използване и техническо обслужване на колесните
базови машини
· С леди видовете технически обслужвания на техниката
· С леди за спазване на мерките за безопасност
Компетентности
· О рганизира и извършва подготовката за бойното използване и техническото
обслужване на базовите машини в променящи се условия и различна среда
Резултат от учене 21.2: Експлоатира въоръжението, бойните припаси и зенитни ракети
Знания
· Познава частите и механизмите на зенитноракетното и зенитноартилерийското въоръжение и тяхното взаимодействие
· Познава видовете бойни припаси, зенитни ракети и начина за тяхното
експлоатиране
· О писва реда за съхранение и подготовка на бойните припаси и зенитните
ракети за стрелба
· Познава нормативните документи, регламентиращи отчета на въоръжението, бойните припаси и зенитните ракети
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Умения

Компетентности
Резултат от учене 21.3:
Знания

Умения

Компетентности

Средства за оценяване:

Условия за провеждане
на оценяването:
Критерии за оценяване:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

· О рганизира и контролира подготовката на въоръжението за стрелба
· О рганизира и контролира подготовката на бойните припаси и зенитните
ракети за стрелба, включително и зареждането им в комплекса
· Попълва нормативните документи за използване и обслужване на въоръжението, бойните припаси и зенитните ракети
· С леди видовете технически обслужвания на въоръжението
· С леди за спазване на мерките за безопасност
· О рганизира и извършва подготовката за бойното използване и техническото обслужване на машината, въоръжението в променящи се условия и
различна среда
Експлоатира системите и приборите за наблюдение и засичане на целите
· Познава оптичните и електроннооптичните прибори на зенитноракетните
системи
· О писва оптичните и електроннооптичните прибори за разузнаване на целите
· Дефинира реда за извършване на настройка на оптичните прибори за
наблюдение и за стрелба
· Познава реда за технически обслужвания, съхранението и отчетността на
оптичните прибори
· И звършва монтаж и демонтаж на оптичните прибори
· Подготвя оптичните и електроннооптичните прибори за бойно използване
· О формя техническа документация за експлоатацията на оптичните и
електроннооптичните прибори
· Управлява личния състав при извършване на регламентни дейности и
подготовка на оптиката за бойно използване
· О рганизира и извършва подготовката на оптиката за бойно използване,
техническите обслужвания и съхранението є в променящи се условия и
различна среда
· О рганизира и провежда занятия по техническа подготовка на подчинените си
· Познава, прилага и следи видовете техническо обслужване на оптиката
Средство 1:
· Устно/писмено изпитване
Средство 2:
· П рактическо изпитване
За средство 1:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебен полигон/парк
За средство 1:
· О писва в пълен обем предназначението, устройството и действието на
основните възли и агрегати на артилерийските системи и оптическите,
електроннооптическите и лазерните прибори за разузнаване и насочване
по схеми, макети и натурни обекти
За средство 2:
· И звършва подготовка на въоръжението и/или на мерните прибори за
бойно използване

ЕРУ 22
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование
на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 22.1:
Знания

Умения

Тактико-специална подготовка на зенитноракетните формирования
5
5
Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир
5
5
Организира и провежда занятия по зенитноракетна (артилерийска) стрелкова подготовка
· О писва методите за насочване на зенитноракетните комплекси
· Дефинира зона на пуск, нейните елементи и граници
· Дефинира зона на поражение, нейните елементи и граници
· Познава различните видове боеприпаси и тяхното използване
· И зчислява, измерва ъгли и разстояния по формули
· Р аботи с курса за стрелбите на зенитната артилерия
· Р азпознава видовете цели и решава задачи за стрелба
· В оди стрелба в сложни метеорологични условия

БРОЙ 4
Компетентности

Резултат от учене 22.2:
Знания
Умения

Компетентности

Резултат от учене 22.3:
Знания

Умения

Компетентности

Средства за оценяване:

Условия за провеждане
на оценяването:
Критерии за оценяване:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

· Способен е да отчита грешките при стрелба със зенитноракетните комплекси
и зенитноартилерийските системи
· Взема правилни решения при ръководенето на подчинените си военнослужещи
· О пределя избора на най-подходяща стартова позиция
Организира и провежда занятия по бойна работа на зенитноракетното/артилерийско отделение/разчет/екипаж, взвод
· Н азовава задълженията на номерата от отделението/разчета/екипажа, взвода
· Познава степените на бойна готовност
· Познава топлинните смущения, използвани в авиацията
· О пределя скоростта на целта по нейния тип
· О риентира се, води наблюдение и целеуказва на местността
· О пределя възможността за влитане на целта в зоната на пуск
· Р ъководи и изпълнява нормативите по бойна работа с отделението (разчета,
екипажа), взвода
· Привежда въоръжението от походно в бойно положение
· С леди за спазване на мерките за безопасност
· С пособен е самостоятелно да провежда практическа подготовка на подчинените си
· С пособен е да разпознава силуетите на самолетите, вертолетите и крилатите
ракети на противника
· С пособен е да изпълнява задълженията на всеки един от номерата от отделението/разчета/екипажа, взвода
Познава и прилага тактиката на зенитноракетното/артилерийско отделение/
разчет/екипаж, взвод
· Познава начините за заемане на позиция и инженерното є оборудване и
маскировка
· О писва начина на действие при различните видове опасности
· Познава времената и последователността на нормативите
· О рганизира разузнаването и води борба с нисколетящи самолети и вертолети
на противника
· О рганизира бойните действия на отделението/разчета/екипажа, взвода
· О рганизира заемането на основна и запасна позиция с отделението/разчета/
екипажа, взвода
· Пояснява задачата при различни ситуации
· С леди за спазване на мерките за безопасност
· О рганизира и провежда занятия по тактическа подготовка на подчинените
си при спазване на мерките за безопасност
· С пособен е да организира и изпълни всякакви тактически задачи в различни
условия
· В зема правилни решения за изпълнение на поставените му задачи
Средство 1:
· П исмено изпитване
Средство 2:
· Практическо изпитване
За средство 1:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебен полигон
За средство 1:
· О писва видовете тактически действия. Изброява последователността на
процедурите за подготовка за стрелба. Нанася тактическа обстановка
За средство 2:
· По зададена ситуация взема решение, заема наблюдателен пункт/огнева
позиция и/или изпълнява огнева задача

ЕРУ 23
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование
на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
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Морска подготовка
5
5
Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир
5
5

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

Резултат от учене 23.1: Познава устройството на кораба и корабната лодка
Знания

· О писва устройството на корпуса на кораба и корабната лодка
· Посочва конструкцията на корпуса на кораба
· Дефинира критичните точки на корпуса на кораба
· Познава видовете морски възли

Умения

· Р азчита чертежи на кораба и прави заключения
· О пределя конструктивни елементи на корпуса на кораба
· О пределя правилата за товар на кораба
· И звършва такелажни дейности и поддръжка на лодката
· Р ъководи заемането на местата от гребците в лодката
· Управлява безопасно корабна лодка

Компетентности

· С пособен е да дава оценка за конструкцията и корпуса на кораба за осигуряване мореходността му
· С пособен е да ръководи подготовката на подразделението по морско дело

Резултат от учене 23.2: Познава организацията на корабния ред и корабната служба
Знания

· Познава всекидневната организация на кораба
· О писва бойната организация на кораба
· Дефинира организацията на корабните наряди и вахти

Умения

· Р аботи с документи по всекидневната организация на кораба
· Р аботи с документи по бойната организация на кораба
· Р аботи с документи по организацията на корабните наряди и вахти

Компетентности

· С пособен е да изготвя документи и следи за спазване на организацията
на кораба

Резултат от учене 23.3: Познава организацията на комуникациите във ВМС на Република България
и НАТО
Знания

· Познава организацията на комуникационната система във Военноморските
сили на Република България
· О писва комуникационната материална част на въоръжение във ВМС
· Дефинира процедурите за радиокомуникации във Военноморските сили
на НАТО
· Познава процедурите за зрителна комуникация във Военноморските сили
на НАТО
· Познава документите по комуникациите, използвани във ВМС от НАТО

Умения

· Р аботи с различните видовете комуникации
· Р аботи със зрителна комуникация
· И звършва надежден радиообмен
· И зползва средства за зрителна комуникация за водене на обмен на информация
· Р аботи с документите по комуникациите, използвани във ВМС от НАТО

Компетентности

· С пособен е да изготвя документи и следи за спазване на организацията
на кораба
· С пособен е да изготвя документи и следи за спазване на организацията на
комуникациите във ВМС на Република България и на съюзниците от НАТО

Резултат от учене 23.4: Обяснява осигуряване на живучестта на кораба
Знания

· О писва методите, средствата и системите, осигуряващи живучестта на кораба
· Познава конструктивното осигуряване на елементите на живучестта на
кораба
· Посочва важността на елементите за осигуряване живучестта на кораба
· О писва организацията за борба за живучест на кораба (БЖК) и безопасност на труда

Умения

· Р ъководи изпълнението на мероприятията по непотопимост на кораба
· П ланира мероприятия по борба за живучест на техническите средства
· И зпълнява плана за БЖК
· Р аботи с индивидуални и колективни средства за БЖК

Компетентности

· С пособен е да организира и ръководи мероприятията по непотопимост и
борба за живучест на техническите средства
· С пособен е да провежда занятия, тренировки и учения по БЖК

Резултат от учене 23.5: Познава преносните и стационарни средства за гасене на пожар на кораба

БРОЙ 4
Знания

Умения
Компетентности
Резултат от учене 23.6:
Знания

Умения

Компетентности

Средства за оценяване:

Условия за провеждане
на оценяването:

Критерии за оценяване:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

· Дефинира изискванията на ръководните документи по БЖК
· О бяснява организацията и управлението на личния състав по борба за
живучест на кораба и борба с пожари
· О писва начина за изготвяне на план за БЖК и борба с пожари
· П ланира изпълнението на мероприятията по взривопожаробезопасност
· П ланира изпълнението на мероприятията по БЖК
· Р аботи със средствата за гасене на пожар
· С пособен е да организира и ръководи изпълнението на мероприятията по
взриво-пожаробезопасност
Познава и управлява процесите по логистично осигуряване и материална
отчетност
· О бяснява реда за документално оформяне на получаването, отпускането
и ремонта на отбранителните продукти, снемане от отчет и изменение на
качественото състояние на отбранителните продукти
· О бяснява особеностите при отчитането на различните видове имущества
и отбранителни продукти
· С ъставя документи за получаването, отпускането и ремонта на отбранителните продукти, снемане от отчет и изменение на качественото състояние
на отбранителните продукти
· О тчета на различните видове имущества и отбранителни продукти
· С пособен е да ръководи и оценява процесите по логистично осигуряване
и материална отчетност
· С пособен е да планира необходимите доволствия и гориво-смазочни материали
Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Управление на гребно-ветроходна лодка
Средство 3:
· Показ на защитни средства
За средство 1:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Г ребна база
За средство 3:
· Полигон
За средство 1:
· О писва елементите от организацията на корабната служба
· И зброява елементите от корпуса на кораба
· О писва елементите от устройството на корабната лодка
· Пояснява основните документи по БЖК
· И зготвя план за осигуряване на кораба с видове доволствия и горивосмазочни материали
За средство 2:
· И зпълнява задача по управление на гребно-ветроходна лодка
· О съществява радио- и визуална комуникация
За средство 3:
· И зпълнява задача по показ на определени защитни средства

ЕРУ 24
Наименование
Техническа подготовка
на единицата:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Наименование
Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир
на професията:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Резултат от учене 24.1: Познава основите на електротехниката и радиотехниката
Знания
· Познава електроизмервателните прибори
· Дефинира правилата за безопасна работа с електричество
· О писва устройството и принципа на действие на електроизмервателните
прибори и уреди
Умения
· Р аботи с електроизмервателните прибори и уреди
· Р аботи с електричество
· Поддържа в изправност електроизмервателните прибори и уреди
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Компетентности
Резултат от учене 24.2:
Знания
Умения
Компетентности
Резултат от учене 24.3:
Знания
Умения

Компетентности
Средства за оценяване:

Условия за провеждане
на оценяването:
Критерии за оценяване:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

· С пособен е самостоятелно да извършва замери и ремонти на електрически
компоненти, както и да води подготовка на подчинените си
Познава комуникационно-информационната материална част на въоръжение
във ВМС
· Познава организацията на корабната комуникационна бойна част
· О писва организацията на комуникационната служба на ВМС
· Дефинира способите за организиране на радиокомуникациите
· О рганизира работата на корабната комуникационна бойна част
· Р аботи с радиоданни, радиограми и радиосигнали
· О рганизира секретна и явна радиокомуникация
· С пособен е самостоятелно да организира и ръководи приемането и предаването на радиоданни, радиограми и радиосигнали
Прилага правилата за техническа експлоатация
· О писва методите за радиоелектронно разузнаване
· Дефинира методите за радиоелектронна защита
· Познава радиотехническата материална част, намираща се на въоръжение
· Р аботи с видове радиоелектронно разузнаване на сигнали (SIGINT)
· Р аботи със системата за радиоелектронна защита на кораба
· Поддържа в изправност радиотехническата материална част, намираща
се на въоръжение
· С пособен е самостоятелно да организира и ръководи радиоелектронно
разузнаване и радиоелектронна защита на кораба, както и да води подготовка на подчинените си
Средство 1:
· П исмен изпит
Средство 2:
· П рактическо изпитване
За средство 1:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· К ораб
За средство 1:
· По зададен казус изпълнява точно и спазвайки мерките за безопасност,
поставената задача

ЕРУ 25
Наименование
Тактико-специална подготовка – Радиотехнически средства и комуникацина единицата:
онно-информационни системи за Военноморските сили
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Наименование
Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир
на професията:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Резултат от учене 25.1: Обяснява основите на радиолокацията и радиолокационните устройства
Знания
· О писва методите за обзор на пространството и измерване на координатите
на целите от радиолокационни станции (РЛС)
· Познава радиолокационните цели и далечина на действие на РЛС
· Дефинира автоматичното съпровождане на радиолокационните цели
· Дефинира шумозащитеност на РЛС
· О писва антенно-фидерните устройства и автоматичните системи на РЛС
· Познава радиолокационни предаватели и радиолокационни приемници
· И зброява индикаторните устройства
Умения
· П рави обзор на дадено пространство
· И змерва координати на зададена цел
· Подготвя подчинения си състав относно основите на радиолокацията и
радиолокационните устройства
· П рави подготовка за използване на станцията в съответствие с условията
и задачата
· О рганизира техническата изправност на станцията
Компетентности
· С пособен е самостоятелно да работи и да поддържа борба за живучест на
техниката, както и да води подготовка на подчинените си
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Резултат от учене 25.2: Познава основите на хидроакустиката и хидроакустични устройства
Знания
· Дефинира принципите на хидроакустиката
· О писва принципа на работа на хидроакустичните станции (ХАС)
· Познава ХАС на въоръжение във ВМС на Република България
Умения
· Р аботи с ХАС
· Поддържа в изправност ХАС
· Подготвя подчинения си състав относно основите на хидроакустиката и
хидроакустични устройства
Компетентности
· С пособен е самостоятелно да работи и да поддържа борба за живучест на
ХАС, както и да води подготовка на подчинените си
Резултат от учене 25.3: Обяснява правилата за експлоатацията и борбата за живучест на радиотехническите средства
Знания
· О писва причините за поява на неизправности по РЛС и ХАС
· Дефинира начините за отстраняването на неизправности по РЛС и ХАС
· И зброява правилата за експлоатация на РЛС и ХАС
Умения
· О рганизира техническото обслужване на РЛС и ХАС
· О рганизира ремонта на РЛС и ХАС
· Р ъководи експлоатацията на РЛС и ХАС
Компетентности
· С пособен е самостоятелно да командва и ръководи подразделението и
зачислената техника
Резултат от учене 25.4: Обучава за бойно използване на радиотехническите средства
Знания
· Дефинира правилата за бойна работа на операторите на РЛС
· Познава мерките за безопасност при работа с РЛС и РТС
· О писва методиката за специална подготовка на радиотехническите средства (РТС)
Умения
· Демонстрира практическа работа като оператор на РЛС
· С леди за спазване на мерките за безопасност при работа с РЛС и РТС
· П ланира подготовката на личния състав
Компетентности
· С пособен е да работи самостоятелно и да провежда практическа подготовка на подчинените си
Резултат от учене 25.5: Обучава за работа с радиокомуникационната техника
Знания
· О бяснява общите характеристики на радиокомуникационните системи
· Дефинира особеностите на основните блокове и принципа на работа на
радиоприемниците
· О писва особеностите на основните блокове и принципа на работа на радиопредавателите
Умения
· Р аботи с радиокомуникационната техника
· О бяснява дефектация на радиокомуникационната техника
· П ланира ремонта на радиокомуникационната техника
Компетентности
· С пособен е самостоятелно да провежда практическа подготовка на подчинените си за работа с радиокомуникационната техника
Средства за оценяване: Средство 1:
· П исмено изпитване
Средство 2:
· П рактическо изпитване
Условия за провеждане За средства 1 и 2: Учебен кабинет
на оценяването:
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира теоретични познания за експлоатацията и поддръжката на
различните видове технически средства и станции на кораба
За средство 2:
· По зададен казус изпълнява точно и спазвайки мерките за безопасност,
поставената задача, свързана с експлоатация на конкретно техническо
средство или станция

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Морски оръжия“
ЕРУ 26
Наименование
на единицата:

Морска подготовка

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

С Т Р.
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Наименование
на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5
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Резултат от учене 26.1: Познава устройството на кораба и корабната лодка
Знания

· О писва устройството на корпуса на кораба и корабната лодка
· Посочва конструкцията на корпуса на кораба
· Дефинира критичните точки на корпуса на кораба
· Познава видовете морски възли

Умения

· Р азчита чертежи на кораба и прави заключения
· О пределя конструктивни елементи на корпуса на кораба
· О пределя правилата за товар на кораба
· И звършва такелажни дейности и поддръжка на лодката
· Р ъководи заемането на местата от гребците в лодката
· Управлява безопасно корабна лодка

Компетентности

· С пособен е да дава оценка за конструкцията и корпуса на кораба за осигуряване мореходността му
· С пособен е да ръководи подготовката на подразделението по морско дело

Резултат от учене 26.2: Познава организацията на корабния ред и корабната служба
Знания

· Познава всекидневната организация на кораба
· О писва бойната организация на кораба
· Дефинира организацията на корабните наряди и вахти

Умения

· Р аботи с документи по всекидневната организация на кораба
· Р аботи с документи по бойната организация на кораба
· Р аботи с документи по организацията на корабните наряди и вахти

Компетентности

· С пособен е да изготвя документи и следи за спазване на организацията
на кораба

Резултат от учене 26.3: Познава организацията на комуникациите във ВМС на Република България
и НАТО
Знания

· Познава организацията на комуникационната система във Военноморските
сили на Република България
· О писва комуникационната материалната част на въоръжение във ВМС
· Дефинира процедурите за радиокомуникации във Военноморските сили
на НАТО
· Познава процедурите за зрителна комуникации във Военноморските сили
на НАТО
· Познава документите по комуникациите, използвани във ВМС от НАТО

Умения

· Р аботи с различните видовете комуникации
· Р аботи със зрителна комуникации
· И звършва надежден радиообмен
· И зползва средства за зрителна комуникации за водене на обмен на информация
· Р аботи с документите по комуникациите, използвани във ВМС от НАТО

Компетентности

· С пособен е да изготвя документи и следи за спазване на организацията
на кораба
· С пособен е да изготвя документи и следи за спазване на организацията на
комуникациите във ВМС на Република България и на съюзниците от НАТО

Резултат от учене 26.4: Обяснява осигуряване на живучестта на кораба
Знания

· О писва методите, средствата и системите, осигуряващи живучестта на кораба
· Познава конструктивното осигуряване на елементите на живучестта на
кораба
· Посочва важността на елементите за осигуряване живучестта на кораба
· О писва организацията за борба за живучест на кораба (БЖК) и безопасност на труда

Умения

· Р ъководи изпълнението на мероприятията по непотопимост на кораба
· П ланира мероприятия по борба за живучест на техническите средства
· И зпълнява плана за БЖК
· Р аботи с индивидуални и колективни средства за БЖК

БРОЙ 4
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· С пособен е да организира и ръководи мероприятията по непотопимост и
борба за живучест на техническите средства
· С пособен е да провежда занятия, тренировки и учения по БЖК

Резултат от учене 26.5: Познава преносните и стационарните средства за гасене на пожар на кораба
Знания

· Дефинира изискванията на ръководните документи по БЖК
· О бяснява организацията и управлението на личния състав по борба за
живучест на кораба и борба с пожари
· О писва начина за изготвяне на план за БЖК и борба с пожари

Умения

· П ланира изпълнението на мероприятията по взривопожаробезопасност
· П ланира изпълнението на мероприятията по БЖК
· Р аботи със средствата за гасене на пожар

Компетентности

· С пособен е да организира и ръководи изпълнението на мероприятията по
взривопожаробезопасност

Резултат от учене 26.6: Познава и управлява процесите по логистично осигуряване и материална
отчетност
Знания

· О бяснява реда за документално оформяне на получаването, отпускането
и ремонта на отбранителните продукти, снемане от отчет и изменение на
качественото състояние на отбранителните продукти
· О бяснява особеностите при отчитането на различните видове имущества
и отбранителни продукти

Умения

· С ъставя документи за получаването, отпускането и ремонта на отбранителните продукти, снемане от отчет и изменение на качественото състояние
на отбранителните продукти
· О тчита различните видове имущества и отбранителни продукти

Компетентности

· С пособен е да ръководи и оценява процесите по логистично осигуряване
и материална отчетност
· С пособен е да планира необходимите доволствия и гориво-смазочни материали

Средства за оценяване: Средство 1: Решаване на тест
Средство 2: Управление на гребно-ветроходна лодка
Средство 3: Показ на защитни средства
Условия за провеждане За средство 1: Учебен кабинет
на оценяването:
За средство 2: Гребна база
За средство 3: Полигон
Критерии за оценяване: За средство 1:
· О писва елементите от организацията на корабната служба
· И зброява елементите от корпуса на кораба
· О писва елементите от устройството на корабната лодка
· Пояснява основните документи по БЖК
· И зготвя план за осигуряване на кораба с видове доволствия и горивосмазочни материали
За средство 2:
· И зпълнява задача по управление на гребно-ветроходна лодка
· О съществява радио- и визуална комуникации
За средство 3:
· И зпълнява задача по показ на определени защитни средства

ЕРУ 27
Наименование
на единицата:

Техническа подготовка

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 27.1: Познава устройството и принципите на действие на ракетноартилерийското
въоръжение, намиращо се на въоръжение във ВМС
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Знания

· О писва устройството на ракетноартилерийското въоръжение
· Дефинира принципите на действие на ракетноартилерийското въоръжение
· Познава организацията на бойния пост (разчет, част, служба)

Умения

· О рганизира експлоатацията на ракетноартилерийското въоръжение
· П ланира обслужването на ракетноартилерийското въоръжение
· О рганизира дейността на бойния пост (разчет, част, служба)

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да организира и ръководи дейността на бойния
пост (разчет, част, служба) и експлоатацията и поддръжката на материалната част

Резултат от учене 27.2: Познава устройството и принципите на действие на минно-тралното и торпедното въоръжение, намиращо се на въоръжение във ВМС
Знания

· Познава устройството на минно-тралното и торпедното въоръжение
· Описва принципите на действие на минно-тралното и торпедното въоръжение
· Познава организацията на бойния пост (разчет, част, служба)

Умения

· О рганизира експлоатацията на минно-тралното и торпедното въоръжение
· П ланира обслужването на минно-тралното и торпедното въоръжение
· О рганизира дейността на бойния пост (разчет, част, служба)

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да организира и ръководи дейността на бойния
пост (разчет, част, служба) и експлоатацията и поддръжката на материалната част

Средства за оценяване: Средство 1: Писмено изпитване
Средство 2: Изпълнение на практическа задача
Условия за провеждане За средство 1: Учебен кабинет
на оценяването:
За средство 2: Кораб
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира теоретични познания за устройството и поддръжката на
съответното въоръжение
За средство 2:
· И зпълнява точно и спазвайки мерките за безопасност, поставената задача,
свързана с поддръжката на съответното въоръжение

ЕРУ 28
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:

Тактико-специална подготовка – Морски оръжия за Военноморските сили

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:
Ниво по НКР:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир

Ниво по ЕКР:

5

5

5

Резултат от учене 28.1: Обучава за различните видове въоръжение във ВМС
Знания

· Познава минното и противоминното оръжие
· О писва артилерийското оръжие
· Познава ракетното оръжие
· Н азовава противоподводното оръжие
· О писва торпедното оръжие
· Познава автоматизираните системи за управление на стрелбата с морски
оръжия
Умения
· Р аботи безопасно с всички видове оръжейни системи
· О бслужва оръжейните системи
· О рганизира съхранението на боеприпасите
· Подготвя подчинения състав за различните видове въоръжение във ВМС
Компетентности
· С пособен е да работи самостоятелно и провежда практическа подготовка
на подчинените си
Резултат от учене 28.2: Обяснява мерките за безопасност при обслужване на видовете морски оръжия
Знания

· Дефинира основните изисквания към мерките за безопасност при обслужване на видовете морски оръжия
· О писва правилата за обслужване на морските оръжия
· Посочва сроковете при обслужване на различните видове морски оръжия
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Умения

· О бслужва и поддържа в изправност оръжейните системи на кораба
· П ланира обслужването на различните оръжейни системи
· О ценява безопасната работа с морски оръжия

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да ръководи обслужването и поддръжката на
оръжейните системи на кораба и провежда практическа подготовка на
подчинените си

Резултат от учене 28.3: Инструктира за експлоатация и ремонт на корабните оръжейни системи
Знания

· Дефинира основните правила за експлоатация на корабните оръжейни
системи
· О писва основните правила за ремонт на корабните оръжейни системи
· Познава организацията на ремонта на корабните оръжейни системи

Умения

· О рганизира експлоатацията на корабните оръжейни системи
· О рганизира ремонта на корабните оръжейни системи
· П ланира последователността на ремонтните дейности
· И нструктира подчинения си състав за експлоатация и ремонт на корабните
оръжейни системи

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да ръководи експлоатацията и ремонта на
оръжейните системи на кораба и да провежда практическа подготовка на
подчинените си

Резултат от учене 28.4: Ръководи мероприятията за осигуряване живучестта на корабните оръжейни
системи
Знания

· О писва действията по осигуряване живучестта на корабните оръжейни
системи
· Дефинира организацията по осигуряване живучестта на корабните оръжейни системи
· И зброява задълженията на длъжностните лица по осигуряване живучестта
на корабните оръжейни системи

Умения

· Участва при мероприятия по борба за живучест на оръжейните системи
· П ланира действия по осигуряване живучестта на корабните оръжейни
системи
· О ценява действия по осигуряване живучестта на корабните оръжейни
системи

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да организира и ръководи мероприятията за
осигуряване живучестта на корабните оръжейни системи и провежда
практическа подготовка на подчинените си

Средства за оценяване: Средство 1:
· Писмено изпитване
Средство 2:
· Практическо изпитване
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира теоретични познания за видовете оръжейни системи и мерките за безопасност при работа с тях
За средство 2:
· И зпълнява точно и спазвайки мерките за безопасност, поставената задача,
свързана с подготовка на оръжейните системи за бойно използване

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Корабни енергетични уредби
за ВМС“
ЕРУ 29
Наименование
на единицата:

Морска подготовка

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5
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Резултат от учене 29.1: Познава устройството на кораба и корабната лодка
Знания

· О писва устройството на корпуса на кораба и корабната лодка
· Посочва конструкцията на корпуса на кораба
· Дефинира критичните точки на корпуса на кораба
· Познава видовете морски възли
Умения
· Р азчита чертежи на кораба и прави заключения
· О пределя конструктивни елементи на корпуса на кораба
· О пределя правилата за товар на кораба
· И звършва такелажни дейности и поддръжка на лодката
· Р ъководи заемането на местата от гребците в лодката
· Управлява безопасно корабна лодка
Компетентности
· С пособен е да дава оценка за конструкцията и корпуса на кораба за осигуряване мореходността му
· С пособен е да ръководи подготовката на подразделението по морско дело
Резултат от учене 29.2: Познава организацията на корабния ред и корабната служба
Знания

· Познава всекидневната организация на кораба
· О писва бойната организация на кораба
· Дефинира организацията на корабните наряди и вахти
Умения
· Р аботи с документи по всекидневната организация на кораба
· Р аботи с документи по бойната организация на кораба
· Р аботи с документи по организацията на корабните наряди и вахти
Компетентности
· С пособен е да изготвя документи и следи за спазване на организацията
на кораба
Резултат от учене 29.3: Познава организацията на комуникациите във ВМС на Република България
и НАТО
Знания
· Познава организацията на комуникационната система във Военноморските
сили на Република България
· О писва комуникационната материална част на въоръжение във ВМС
· Дефинира процедурите за радиокомуникации във Военноморските сили
на НАТО
· Познава процедурите за зрителна комуникация във Военноморските сили
на НАТО
· Познава документите по комуникациите, използвани във ВМС от НАТО
Умения
· Р аботи с различните видовете комуникации
· Р аботи със зрителна комуникации
· И звършва надежден радиообмен
· И зползва средства за зрителна комуникации за водене на обмен на информация
· Р аботи с документите по комуникациите, използвани във ВМС от НАТО
Компетентности
· С пособен е да изготвя документи и следи за спазване на организацията
на кораба
· С пособен е да изготвя документи и следи за спазване на организацията на
комуникациите във ВМС на Република България и на съюзниците от НАТО
Резултат от учене 29.4: Обяснява осигуряването на живучестта на кораба
Знания

· О писва методите, средствата и системите, осигуряващи живучестта на кораба
· Познава конструктивното осигуряване на елементите на живучестта на
кораба
· Посочва важността на елементите за осигуряване живучестта на кораба
· О писва организацията за борба за живучест на кораба (БЖК) и безопасност на труда
Умения
· Р ъководи изпълнението на мероприятията по непотопимост на кораба
· П ланира мероприятия по борба за живучест на техническите средства
· И зпълнява плана за БЖК
· Р аботи с индивидуални и колективни средства за БЖК
Компетентности
· С пособен е да организира и ръководи мероприятията по непотопимост и
борба за живучест на техническите средства
· С пособен е да провежда занятия, тренировки и учения по БЖК
Резултат от учене 29.5: Познава преносните и стационарните средства за гасене на пожар на кораба
Знания

· Дефинира изискванията на ръководните документи по БЖК
· О бяснява организацията и управлението на личния състав по борба за
живучест на кораба и борба с пожари
· О писва начина за изготвяне на план за БЖК и борба с пожари
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Умения

· П ланира изпълнението на мероприятията по взривопожаробезопасност
· П ланира изпълнението на мероприятията по БЖК
· Р аботи със средствата за гасене на пожар

Компетентности

· С пособен е да организира и ръководи изпълнението на мероприятията по
взривопожаробезопасност

Резултат от учене 29.6: Познава и управлява процесите по логистично осигуряване и материална
отчетност
Знания

· О бяснява реда за документално оформяне на получаването, отпускането
и ремонта на отбранителните продукти, снемане от отчет и изменение на
качественото състояние на отбранителните продукти
· О бяснява особеностите при отчитането на различните видове имущества
и отбранителни продукти

Умения

· С ъставя документи за получаването, отпускането и ремонта на отбранителните продукти, снемане от отчет и изменение на качественото състояние
на отбранителните продукти
· О тчита различните видове имущества и отбранителни продукти

Компетентности

· С пособен е да ръководи и оценява процесите по логистично осигуряване
и материална отчетност
· С пособен е да планира необходимите доволствия и гориво-смазочни материали

Средства за оценяване: Средство 1: Решаване на тест
Средство 2: Управление на гребно-ветроходна лодка
Средство 3: Показ на защитни средства
Условия за провеждане За средство 1: Учебен кабинет
на оценяването:
За средство 2: Гребна база
За средство 3: Полигон
Критерии за оценяване: За средство 1:
· О писва елементите от организацията на корабната служба
· И зброява елементите от корпуса на кораба
· О писва елементите от устройството на корабната лодка
· Пояснява основните документи по БЖК
· И зготвя план за осигуряване на кораба с видове доволствия и горивосмазочни материали
За средство 2:
· И зпълнява задача по управление на гребно-ветроходна лодка
· О съществява радио- и визуална комуникации
За средство 3:
· И зпълнява задача по показ на определени защитни средства

ЕРУ 30
Наименование
на единицата:

Техническа подготовка

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 30.1: Познава корабните енергетични уредби на корабите от ВМС
Знания

· О писва устройството на корабните котли
· Дефинира принципите на действие на корабните котли
· Познава организацията на бойния пост (разчет, част, служба)

Умения

· О рганизира експлоатацията на корабните котли
· П ланира обслужването на корабните котли
· О рганизира дейността на бойния пост (разчет, част, служба)

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да организира и ръководи дейността на бойния
пост (разчет, част, служба) и експлоатацията и поддръжката на материалната част
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Резултат от учене 30.2: Познава състава и функционирането на електроенергетичната уредба на кораба
Знания

· О писва устройството на електроенергетичната уредба
· Дефинира основните принципи на автоматизацията на електроенергетичната уредба
· Познава организацията на бойния пост (разчет, част, служба)

Умения

· О рганизира експлоатацията на електроенергетичната уредба
· П ланира обслужването на електроенергетичната уредба
· О рганизира дейността на бойния пост (разчет, част, служба)

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да организира и ръководи дейността на бойния
пост (разчет, част, служба) и експлоатацията и поддръжката на материалната част

Средства за оценяване: Средство 1: Писмен изпит
Средство 2: Практическо изпитване
Условия за провеждане За средство 1: Учебен кабинет
на оценяването:
За средство 2: Кораб
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира теоретични познания за устройството и принципа на действие
на корабната електроенергетична система
За средство 2:
· Изпълнява точно и спазвайки мерките за безопасност, поставената задача,
свързана с експлоатация на корабната електроенергетична система

ЕРУ 31
Наименование
на единицата:

Тактико-специална подготовка – Корабни енергетични уредби за Военноморските сили

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 31.1: Обяснява основите на топлотехниката
Знания

· Дефинира особеностите на топлотехниката
· О писва основните закони в топлотехниката
· Познава корабните топлообменни апарати

Умения

· О съществява топлотехнически контрол на корабни енергетични уредби
· Е ксплоатира корабните топлообменни апарати
· П ланира обслужването на корабните топлообменни апарати

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да взема решения по контрола на корабни енергетични уредби и да провежда практическа подготовка на подчинените си

Резултат от учене 31.2: Сравнява корабните системи и механизми
Знания

· Познава общокорабните системи
· О писва корабните механизми
· Дефинира мерките за безопасност при обслужването на корабните системи
и механизми (КСМ)

Умения

· Р ъководи дефектация на общокорабните системи и корабните механизми
· П ланира ремонта на общокорабните системи и корабните механизми
· О рганизира практическата подготовка на подчинения си състав относно
КСМ
· П ланира мероприятията по обслужването на КСМ

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да ръководи и организира експлоатацията,
поддръжката и ремонта на поверените му корабни механизми и общокорабните системи и да провежда практическа подготовка на подчинените си

Резултат от учене 31.3: Обяснява корабните дизелови двигатели
Знания

· О писва видовете корабни двигатели
· Дефинира главните части и механизми на корабните двигатели
· Познава системите и механизмите, обслужващи корабните двигатели

БРОЙ 4
Умения

Компетентности
Резултат от учене 31.4:
Знания

Умения
Компетентности
Резултат от учене 31.5:
Знания

Умения

Компетентности
Средства за оценяване:

Условия за провеждане
на оценяването:
Критерии за оценяване:
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· К онтролира експлоатация и поддръжка на корабните двигатели
· П ланира мероприятия по обслужването на корабните двигатели
· О рганизира практическата подготовка на подчинения си състав относно
корабните дизелови двигатели
· О ценява годността за безаварийна работа на корабните двигатели
· С пособен е самостоятелно да ръководи и организира експлоатацията, поддръжката и ремонта на корабните двигатели и да провежда практическа
подготовка на подчинените си
Познава корабните турбомашини
· О писва принципа на работа на турбомашините и компресорите
· Познава главните части и механизми на турбомашините и компресорите
· Дефинира мерките за безопасност при експлоатация на газотурбинните
двигатели
· К онтролира експлоатацията и поддръжката на газотурбинните двигатели
· П ланира експлоатацията на газотурбинните двигатели
· О ценява годността за безаварийна работа на газотурбинните двигатели
· С пособен е самостоятелно да ръководи и организира експлоатацията,
поддръжката и ремонта на газотурбинните двигатели и да провежда практическа подготовка на подчинените си
Обучава за корабната електротехника
· Познава електросистемите на кораба
· О писва различните компоненти, части и механизми на електросистемите
на кораба
· И зброява мерките за безопасност при експлоатацията на корабната електросистема
· Р аботи с различните компоненти на електросистемите на кораба
· О бслужва, поддържа и планира ремонта при необходимост на електросистемите на кораба
· П ланира необходимите проверки за изправността на корабната електросистема
· С пособен е самостоятелно да ръководи поддръжката, обслужването и
ремонта на електросистемите на кораба
Средство 1:
· Писмено изпитване
Средство 2:
· Практическо изпитване
За средство 1:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебна работилница
За средство 1:
· Демонстрира теоретични познания за обслужването и експлоатацията на
корабните енергетични уредби
За средство 2:
· И зпълнява точно и спазвайки мерките за безопасност, поставената задача,
свързана с подготовката и пускането на двигателя

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Морско корабоводене за ВМС“
ЕРУ 32
Наименование
Морска подготовка
на единицата:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Наименование
Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир
на професията:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Резултат от учене 32.1: Познава устройството на кораба и корабната лодка
Знания
· О писва устройството на корпуса на кораба и корабната лодка
· Посочва конструкцията на корпуса на кораба
· Дефинира критичните точки на корпуса на кораба
· Познава видовете морски възли
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Умения

Компетентности
Резултат от учене 32.2:
Знания
Умения
Компетентности
Резултат от учене 32.3:
Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 32.4:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 32.5:
Знания

Умения
Компетентности
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· Р азчита чертежи на кораба и прави заключения
· О пределя конструктивни елементи на корпуса на кораба
· О пределя правилата за товар на кораба
· И звършва такелажни дейности и поддръжка на лодката
· Р ъководи заемането на местата от гребците в лодката
· Управлява безопасно корабна лодка
· С пособен е да дава оценка за конструкцията и корпуса на кораба за осигуряване на мореходността му
· С пособен е да ръководи подготовката на подразделението по морско дело
Познава организацията на корабния ред и корабната служба
· Познава всекидневната организация на кораба
· О писва бойната организация на кораба
· Дефинира организацията на корабните наряди и вахти
· Р аботи с документи по всекидневната организация на кораба
· Р аботи с документи по бойната организация на кораба
· Р аботи с документи по организацията на корабните наряди и вахти
· С пособен е да изготвя документи и следи за спазване на организацията
на кораба
Познава организацията на комуникациите във ВМС на Република България
и НАТО
· Познава организацията на комуникационната система във Военноморските
сили на Република България
· О писва комуникационната материална част на въоръжение във ВМС
· Дефинира процедурите за радиокомуникации във Военноморските сили
на НАТО
· Познава процедурите за зрителна комуникация във Военноморските сили
на НАТО
· Познава документите по комуникациите, използвани във ВМС от НАТО
· Р аботи с различните видовете комуникации
· Р аботи със зрителна комуникация
· И звършва надежден радиообмен
· И зползва средства за зрителна комуникация за водене на обмен на информация
· Р аботи с документите по комуникациите, използвани във ВМС от НАТО
· С пособен е да изготвя документи и следи за спазване на организацията
на кораба
· С пособен е да изготвя документи и следи за спазване на организацията на
комуникациите във ВМС на Република България и на съюзниците от НАТО
Обяснява осигуряването на живучестта на кораба
· О писва методите, средствата и системите, осигуряващи живучестта на кораба
· Познава конструктивното осигуряване на елементите на живучестта на
кораба
· Посочва важността на елементите за осигуряване живучестта на кораба
· О писва организацията за борба за живучест на кораба (БЖК) и безопасност на труда
· Р ъководи изпълнението на мероприятията по непотопимост на кораба
· П ланира мероприятия по борба за живучест на техническите средства
· И зпълнява плана за БЖК
· Р аботи с индивидуални и колективни средства за БЖК
· С пособен е да организира и ръководи мероприятията по непотопимост и
борба за живучест на техническите средства
· С пособен е да провежда занятия, тренировки и учения по БЖК
Познава преносните и стационарните средства за гасене на пожар на кораба
· Дефинира изискванията на ръководните документи по БЖК
· О бяснява организацията и управлението на личния състав по борба за
живучест на кораба и борба с пожари
· О писва начина за изготвяне на план за БЖК и борба с пожари
· П ланира изпълнението на мероприятията по взривопожаробезопасност
· П ланира изпълнението на мероприятията по БЖК
· Р аботи със средствата за гасене на пожар
· С пособен е да организира и ръководи изпълнението на мероприятията по
взривопожаробезопасност.
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Резултат от учене 32.6: Познава и управлява процесите по логистично осигуряване и материална
отчетност
Знания
· О бяснява реда за документално оформяне на получаването, отпускането
и ремонта на отбранителните продукти, снемане от отчет и изменение на
качественото състояние на отбранителните продукти
· О бяснява особеностите при отчитането на различните видове имущества
и отбранителни продукти
Умения
· С ъставя документи за получаването, отпускането и ремонта на отбранителните продукти, снемане от отчет и изменение на качественото състояние
на отбранителните продукти
· О тчита различните видове имущества и отбранителни продукти
Компетентности
· С пособен е да ръководи и оценява процесите по логистично осигуряване
и материална отчетност
· С пособен е да планира необходимите доволствия и гориво-смазочни материали
Средства за оценяване: Средство 1: Решаване на тест
Средство 2: Управление на гребно-ветроходна лодка
Средство 3: Показ на защитни средства
Условия за провеждане За средство 1: Учебен кабинет
на оценяването:
За средство 2: Гребна база
За средство 3: Полигон
Критерии за оценяване: За средство 1:
· О писва елементите от организацията на корабната служба
· И зброява елементите от корпуса на кораба
· О писва елементите от устройството на корабната лодка
· Пояснява основните документи по БЖК
· И зготвя план за осигуряване на кораба с видове доволствия и горивосмазочни материали
За средство 2:
· И зпълнява задача по управление на гребно-ветроходна лодка
· О съществява радио- и визуална комуникации
За средство 3:
· И зпълнява задача по показ на определени защитни средства

ЕРУ 33
Наименование
Основи на корабоводенето
на единицата:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Наименование
Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир
на професията:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Резултат от учене 33.1: Познава принципните положения при управлението на кораба
Знания
· Дефинира принципните положения при управлението на кораба в изпълнение на маневрите за заставане на кей
· О писва принципните положения при управлението на кораба в изпълнение
на маневрите за снемане от кей
· И зброява принципните положения при управлението на кораба в изпълнение на маневрите за заставане и снемане от борда на кораб или плаващо
средство
Умения
· И звършва маневра за заставане на кей
· И звършва маневра за снемане от кей
· И звършва маневра за заставане и снемане от борда на кораб или плаващо
средство
Компетентности
· С пособен е самостоятелно да изпълнява правилно маневра за заставане
на кей, маневра за снемане от кей и маневра за заставане и снемане от
борда на кораб или плаващо средство
Резултат от учене 33.2: Познава всички видове въжета и такелажни работи и мерките за безопасност
при всички видове общокорабни работи
Знания
· Познава видовете използвани въжета на кораба
· Познава такелажните работи на борда на кораба
· Дефинира мерките за безопасност при всички видове общокорабни работи
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Умения

· П рави морски възли
· Поддържа такелажа на кораба
· С леди за спазване на мерките за безопасност
Компетентности
· С пособен е самостоятелно да взема решения за изправността и безопасността на въжетата и такелажа на кораба
Средства за оценяване: Средство 1: Писмен изпит
Средство 2: Практическо изпитване
Условия за провеждане За средство 1: Учебен кабинет
на оценяването:
За средство 2: Кораб
Критерии за оценяване: За средство 1:
· О писва последователността на командите и маневрите при заставане на
кей в различни метеорологични условия
За средство 2:
· И зпълнява точно и спазвайки мерките за безопасност, поставената задача,
свързана със заставане и швартоване на кораба/катера/на кей

ЕРУ 34
Наименование
на единицата:

Тактико-специална подготовка – Морско корабоводене за Военноморските
сили

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:

Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 34.1: Обяснява теоретичните основи и приложението на корабоводенето
Знания

· Познава основните понятия в лоцията и навигацията
· Познава морските карти
· О писва техническите средства за корабоводене

Умения

· Р аботи с техническите средства за корабоводене
· Р азчита технически описания, технически чертежи и друга специфична
документация на корабното обзавеждане
· Р аботи с морски карти

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да изпълнява дейности по управление на кораба,
работа и обслужване на техническите средства за корабоводене

Резултат от учене 34.2: Прилага теоретичните основи на управлението на кораба
Знания

· Дефинира теоретичните основи на управлението на кораба
· Познава организацията и способите за носене на навигационна вахта,
МППСМ – 72
· Познава основите на морското право

Умения

· Управлява кораба при различни условия
· Управлява кораба при различни маневри
· Р абота с документи по морска навигация

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да взема решения за всичко случващо се на
кораба

Средства за оценяване: Средство 1:
· Писмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа работа по морска карта
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира теоретични познания за управлението на кораба и безопасността на корабоплаването
За средство 2:
· Решава практическа задача по морска карта
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4. Изисквания към материалната база
Учебно-материалната база включва учебни
кабинети, работилници, складове, зали за
провеждане на практически занятия, полигони
и трябва да съответства на изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд.
4.1. Учебен кабинет по теория
В учебни кабинети и зали се провежда
обучението по теория на професията. Основно оборудване и обзавеждане – учебни маси,
столове, у чебна дъска, шкафове, работно
място с компютър за всеки обучаван, връзка
с интернет, подходящи програмни продукти,
материали за онагледяване на учебния процес, аудио-визуални (мултимедийни) средства
за онагледяване и демонстрация, прибори и
апарати. По специфични учебни дисциплини
теоретичното обучение може да се провежда
и на специално оборудвани места на полигоните, базите или военните формирования на
Въоръжените сили.
4.2. Учебни пособия
Демонстрационни макети, реални образци
от въоръжение, техника и оборудване, материални запаси и екипировка, схеми, табла,
чертежи и др.
4.3. Учебни полигони
Полигонът е участък от местността, включващ сгради и съоръжения, спомагащи за
изпълнението на специфични учебни задачи.
Полигоните са лицензирани за стрелба със
стрелково оръжие и леки противотанкови
средства, с въоръжението на бойни машини
и артилерийски системи; за кормуване с
верижни и колесни машини; за обучение на
специалисти по родове войски и за извършване
на операции по поддържане на мира.
4.4. Тренажори
Тренажорите са оборудвани със специфична
техника, помещения, в които се провеждат
практически занятия по учебни дисциплини,
предхождащи реалното изпълнение на задачи с
въоръжение, техника или плавателни средства.
4.5. Лаборатории
Лаборатории са помещения, оборудвани с
измервателна или друга апаратура за извърш-
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ване на замервания, опити или демонстрации
на задачи от учебния материал.
4.6. Плавателни средства
Плавателните средства са лодки, катери,
кораби, яхти и платформи, снабдени с необходимото оборудване за използване на море,
съгласно изискванията на морските власти.
4.7. Морски бази
Район от бреговата ивица, оборудван със
сгради, устройства и съоръжения за съхранение, експлоатация и поддръжка на плавателни
средства. В тях може да се провежда както
практическо, така и теоретично обучение
по морска и тактико-специална подготовка.
5. Изисквания към обучаващите
Обучаващият състав са инструктори – военнослужещи и цивилни служители, притежаващи необходимите образование, професионална квалификация и правоспособност
съгласно държавните образователни стандарти за специалността.
За инструкторите – военнослужещи, се
изисква да са прослужили военна служба
не по-малко от 5 години. За определени
учебни дисциплини и занятия могат да бъдат привличани преподаватели от висшите
военни училища, специалисти от видовете
въоръжени сили или от други институции.
Право да преподават по учебните предмети
или модули по професионална подготовка
имат лица с висше образование.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който н яма
съответно професиона лно направление в
К ласификатора на областите на висше образование и професионалните направления,
приет с Постановление № 125 от 2002 г. на
Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.),
могат да преподават лица без висше образование и без професионална квалификация
„учител“, ако са придобили професионална
квалификация по съответната специалност
при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
94
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

(Продължение от брой 3)

ЗАПОВЕД
№ РД-05-662 от 15.12.2021 г.
№ З-ЦУ-3566 от 20.12.2021 г.
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 2021 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 2022 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 2021 година

2.

Справка за местните единици за 2021 година

3.

Справка за група предприятия през 2021 година

4.

Баланс към 31.12.2021 година

5.

Отчет за доходите за 2021 година

6.

Отчет за собствения капитал за 2021 година

7.

Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2021 година

8.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2021 година

9.

Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2021 година

10.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2021 година

11.

Справка за данъците и таксите през 2021 година

12.

Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2021 година

13.

Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към
31.12.2021 година

14.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2021 година
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ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс **

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

II. Място на извършване на дейността
На колко места, различни от адреса за контакт (офис), Вашето предприятие извършва дейност?
Ако предприятието извършва дейност на поне два адреса (включително адреса за контакт (офис)),
за всеки адрес, попълнете съответния брой приложения „Данни за местните единици”.
Ако адреса на извършване на дейност съвпада с адреса за контакт (офис),
в част II „Място на извършване на дейност“ не се попълва.

* 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 31.12.2021 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. 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 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

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 4
С Т Р. 5 9

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2021 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
Нетни приходи от продажби - 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 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2021 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).
“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).
“Нетни приходи от продажби” за местната единица – хил. лева. Сумата от нетните 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 (вкл. сумите по граждански договори на наетите лица, които имат само граждански договор и не
работят при друг работодател )” за местната единица – хил. лева. Сумата от разходите за възнаграждения за всички въведени местни
единици да бъде равна на сумата от разходите за възнаграждения на предприятието - код 10310, к.1 от „Отчет за приходите и разходите ”
и гражданските договори на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател - код 31121, к.1 Раздел
ІІІ от „Отчет за приходите и разходите“.
“Размер на направените инвестиции” за местната единица - хил. лева. Сумата от размера на направените инвестиции във всички
въведени местни единици да бъде равна на направените инвестиции общо за предприятието. Инвестициите на предприятието включват
действително извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи - код 4500, к.3 от “Справка за разходите за
придобиване на дълготрайни материални активи”.
“Правила за определяне на местна единица”
• За определяне на местна единица трябва да се идентифицира физическото географско местоположение, което се постига най-добре
чрез пощенския адрес. Няколко физически местоположения на едно и също предприятие в рамките на едно и също населено място
или в същия регион трябва да се третират като няколко местни единици на това предприятие.
• Възможно е местната единица да не се намира в населено място, и пощенски адрес да не съществува. В този случай, адреса на местната
единица е пощенския код на най-близкото населено място, а пътната артерия (магистрала, шосе и т.н.) се използва за ориентир.
• Според дефиницията, в местните единици трябва да работят едно или повече лица (вкл. на непълно работно време). Въпреки това,
в случай на сезонни дейности, помещенията без персонал в определен период от годината трябва да се разглеждат като местни
единици.
• В случай на 2 различни местни единици, където се извършват сезонни дейности (една зимна в Пампорово и една лятна в Приморско)
и наетите лица са едни и същи хора, следва да се направи средна стойност за всяка местна единица за дадения референтен период.
Ако общия персонал на предприятието е 7 човека, и всички работят през зимния сезон на Пампорово, а след това пак всички работят
през летния сезон на Приморско, то тогава предприятието следва да отчете например 3 наети на единия адрес и 4 на другия.
• Във всички други случаи, помещения и съоръжения, където не работят хора, (напр. подстанции) не трябва да се третират като отделна
местна единица, а персоналът се включва в местните единици, от които те се управляват и контролират.
• Аутсорсинг - в случай на действителен аутсорсинг, т.е. когато предприятието-подизпълнител не се контролира от предприятието възложител, има две възможности:
1. Договорът за услуги е договор за определен дълъг срок (най-малко 2 години), който предвижда постоянно разпределение на
служителите на подизпълнителя в помещения, предоставени на негово разположение. Това често се случва с ресторантите
и столовете, които се възлагат по договор. В такъв случай се счита, че подизпълнителят има своя собствена местна единица в
предоставените му помещения.
2. Във втория случай, когато договорът е:
- за неопределен период;
- за период по-кратък от 2 години (вкл. подновяващ се);
- или дълъг период, но не предвиждащ предоставяне на помещения от възложителя на подизпълнителя за извършване на дейността.
В този случай фактическото място на извършване на дейността от страна служителите не е местна единица. Местна единица е
мястото, от което предприятието на подизпълнителя извършва дейността си (например: офис) и служителите се причисляват към
това място/адрес.
• Търговски представители, пътуващи търговци, застрахователни агенти и други - Ако за този тип работещи се счита, че са част
от служителите на предприятието, въпреки че извършват дейността си отдалечено от установените помещения, те следва да бъдат
причислявани към работната сила, наета от местната единица, организираща работата им. Подходът при служителите, работещи у
дома е аналогичен.

С Т Р.
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СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

БРОЙ 4
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 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 (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 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 (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни
акта в областта на бизнес статистиката;
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 4
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 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
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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 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН
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БАЛАНС КъМ 31.12.2021 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 извън специализираните резерви

32310

Дялово участие

32311

Финансови инструменти

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 т.ч. отсрочени данъчни активи

32510

Общо за раздел А

32000

Б. Активи с право на ползване

33600

В. Капитализирани разходи по договори с клиенти

33700

Г. Разходи за бъдещи периоди

33500

Д. Текущи активи
І. Материални запаси

33100

II. Текущи вземания
Вземания от свързани лица

33210

Вземания от клиенти и доставчици

33220

Съдебни и присъдени вземания

33230

Данъци за възстановяване

33240

Активи за текущи данъци

33250

Други текущи вземания

33260

Общо за група II

Сума - хил. лв.

Раздели, групи, статии

33200

С Т Р.
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АКТИВ
Сума - хил. лв.

Раздели, групи, статии

Код на
реда

текуща година

предходна
година

а

б

1

2

III. Текущи финансови активи
Финансови активи извън специализираните резерви

33310

Финансови активи в свързани лица

33311

Финансови инструменти

33312

Други текущи финансови активи

33313

Финансови активи на специализирани резерви
Общо за група ІII

33320
33300

IV. Парични средства
Парични средства, извън тези на специализираните резерви
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 влогове в банки, в т.ч.:

33401
33410
33411
33420
33421
33430

Левовата равностойност на чуждестранната валута (от код 33430)

33431

Парични средства по влогове в банки 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

33440
33441
33450
33451

Парични средства на специализираните резерви

33402

Парични средства по разплащателни сметки

33403

Парични средства по влогове в банки

33404

Общо за група IV

33400

Общо за раздел Д

33000

СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д)

34000

Е. Условни активи

34100

БРОЙ 4

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
Изкупени собствени акции
Общо за група I

35110
35130
35100

IІ. Резерви
Премии от емисия

35210

Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

35220

Целеви резерви, в т.ч.:

35230

Общи резерви

35231

Други резерви

35232

Общо за група IІ

35200

ІІІ. Финансов резултат
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:

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
Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

36300

Пенсионен резерв

36100

Резерв за гарантиране на брутните вноски

36400

Резерв за гарантиране на минимална доходност

36200

УПФ
ППФ
Общо за раздел Б

36210
36220
36000

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

37110

Провизии

37130

Задължения към персонала

37140

Задължения по договори за лизинг

37150

Други нетекущи задължения

37120

Общо за група I

37100

ІI. Други нетекущи пасиви, в т.ч.:
Отсрочени данъчни пасиви
Приходи за бъдещи периоди

37210
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

За покриване на разликата до минималната доходност за УПФ по чл. 193, ал. 10
от КСО

38186

За покриване на разликата до минималната доходност за ППФ по чл. 193, ал. 10
от КСО

38187

За допълване на недостиг във ФИПП по чл. 192а, ал. 16 от КСО

38188

За допълване на недостиг във ФРП по чл. 192б, ал. 7 от КСО

38189

Други

38113

Задължения към свързани лица

38120

Задължения към финансови предприятия

38130

в т.ч. към банки

38131

Задължения по договори за лизинг

38135

Задължения към доставчици и клиенти

38140

Задължения по търговски заеми

38150

Задължения по заеми на основание чл. 121г, ал. 2 от КСО

38155

Задължения към персонала

38160

Задължения към осигурителни предприятия

38170

Данъчни задължения

38180

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:
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ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2021 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 т.ч.:
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
Разходи за възнаграждения
Разходи за осигуровки
Разходи за командировки
Други разходи, в т.ч.:
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 средствата на ПОД, извън специализираните резерви
Разходи за лихви, в т.ч.:
За лихви към резидентни търговски банки
Разходи за лихви по оперативен лизинг (от код 42310)
Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:
От преоценка
Комисионни на инвестиционни посредници
Разходи по операции с чуждестранна валута
Други разходи, в т.ч.:
За инвестиционни имоти
За обезценка
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 финансови инструменти, в т.ч.:
От преоценка
Комисионни на инвестиционни посредници
Разходи по операции с чуждестранна валута
Други разходи, в т.ч.:
За инвестиционни имоти
За обезценка
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
42342
42300
42410
42411
42420
42421
42422
42430
42440
42441
42442
42400

V. Заделени специализирани резерви
Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

42501

Пенсионен резерв

42502

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.
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Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

42530

Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

42540

Резерв за гарантиране на брутните вноски

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

42503

Общо за група V

42500

VI. Разходи по чл. 193, ал. 10, по чл. 192а, ал. 16 и по чл. 192б, ал. 7 от КСО
Покриване на разликата до минималната доходност за УПФ

42551

Покриване на разликата до минималната доходност за ППФ

42552

Покриване на недостиг във ФИПП

42553

Покриване на недостиг във ФРП

42554

Общо за група VI

42550

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

42000

Б. Печалба от дейността

43100

VІI. Данъчен разход/приход

44500

В. Печалба (Б - VІI)

44200

Всичко (Общо разходи за дейността + VII + 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

45140

От ФИПП

45150

От ФРП

45160

Общо за група І

45100

ІІ. Приходи от управление на средствата на ПОД, извън специализираните резерви
Приходи от лихви
в т.ч. лихви от резидентни търговски банки
Приходи от дялово участие
в т.ч. дивиденти
Приходи от операции с финансови инструменти
в т.ч. от преоценка

45210
45211
45220
45221
45230
45231

Приходи от операции с чуждестранна валута

45240

Други приходи, в т.ч.:

45250

От инвестиционни имоти

45251

Възстановена обезценка

45252

Общо за група ІІ

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 финансови инструменти
в т.ч. от преоценка

45310
45311
45320
45321
45330
45331

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 4
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Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

Приходи от операции с чуждестранна валута

45340

Други приходи, в т.ч.:

45350

От инвестиционни имоти

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

45351

Възстановена обезценка

45352

Общо за група ІІІ

45300

ІV. Освободени специализирани резерви
Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

45410

Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

45420

Резерв за гарантиране на брутните вноски

45430

Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

45440

Пенсионен резерв

45450

Общо за група ІV

45400

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

45000

Б. Загуба от дейността

46100

В. Загуба (Б+VII)

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)
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци
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
34270
34170
34171
34172
34180
34190
34191
34192
34210
34211
34212
34220
34230

Код на
реда

Резерви

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2021 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

С Т Р.
БРОЙ 4

31350
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
31300

31340

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

Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)

31330

31316

Други

Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници

31318

Резерв за гарантиране на брутните вноски

31320

31315

Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

Парични потоци, свързани с персонала

31314

Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

31301

31313

Пенсионен резерв за ДПФ

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

31317

Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

1

постъпления
2

плащания
3

нетен поток
4

постъпления
5

плащания

Предходен период
6

нетен поток

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

Парични потоци от/към резерва за гарантиране на брутните вноски на
други ПОД

31311

Такси

Парични потоци от/към управляваните фондове

31310

а

А. Парични потоци от оперативна дейност

б

Наименование на паричните потоци

Текущ период

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2021 ГОДИНА
Код на
реда

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

БРОЙ 4
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 7

31430
31440

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

31530
31540
31550
31560

Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други

Плащания на задължения по лизингови договори

Парични потоци от операции с чуждестранна валута
31500
31600
31700
31800

Всичко парични потоци от финансова дейност (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

31570

31520

Парични потоци, свързани с получени заеми

x

x

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

x

x

4

постъпления

Дата:

x

x

5

(телефон)

6

нетен поток

(подпис)

плащания

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

x

x

3

нетен поток

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

Други парични потоци от финансова дейност

31510

Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците

31400

Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа

В. Парични потоци от финансова дейност

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)

31461

31460

Други парични потоци от инвестиционна дейност

2

плащания

Предходен период

78

в т.ч. от инвестиционни имоти

31450

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

31441

31420

Парични потоци, свързани с текущи финансови активи

в т.ч. дивиденти

31410

1

б

Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи

постъпления

Код на
реда

Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

а

Наименование на паричните потоци

Текущ период

С Т Р.
БРОЙ 4

б

а

6130

6140

Търговска репутация

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

6301

6360

6000

IV. Отсрочени данъци

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

6357

6350

6356

Изкупени собствени акции

Общо за група III

6355

Други заеми

Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване
по оперативен лизинг (само за предприятията,
прилагащи МСС)

6354

Дългосрочни инвестиции

6353

6352

Предоставени заеми на предприятия от група

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

6351

Акции и дялове в предприятия от група

III. Дългосрочни финансови активи

6201

6200

Общо за група II

6241

6240

Активи с право на ползване по оперативен лизинг
(само за предприятията, прилагащи МСС)

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

Сгради

1

в началото
на периода
2

на постъпилите
през периода
3

4

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

увеличение
6

намаление

Последваща
оценка

7

8

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

начислена през
периода
10

отписана
през
периода

Амортизация

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

Отчетна стойност на нетекущите активи

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДъЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КъМ 31.12.2021 ГОДИНА

11

в края на
периода
(8+9-10)
12

увеличение

(Хил. левове)

13

14

15

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

Последваща оценка

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Земи

Земи и сгради

6210

Общо за група I

ІІ. Дълготрайни материални активи

6101

6100

Активи с право на ползване по оперативен лизинг
(само за предприятията, прилагащи МСС)

6141

6120

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

в т. ч. предоставени аванси

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Показатели

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

БРОЙ 4
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 9

0120

0130

Проучване и оценка на полезни изкопаеми

Други

0281

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

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

0296

0295

0280

Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги

Други

0271

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0270

0261

Разрешителни за предприемане на специфични дейности

0260

0250

Подлежащи на търгуване оперативни лизинги

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0240

Други продукти, обект на интелектуална собственост

0251

0230

Оригинали на развлекателни, литературни или художествени
творби

Разрешителни за използване на природни ресурси

0220

Бази данни

1

в началото на
периода

2

Общо

2а

2б

Постъпили
поради извънредни и други
събития*

3

Общо

3а

3б

4

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

Излезли

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0210

Компютърен софтуер

0200

0110

Научноизследователска и развойна дейност

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

0100

б

Код на
реда

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

Отчетна стойност

НЕТЕКУЩИ (ДъЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2021 ГОДИНА

80

Продукти от развойна дейност ( код 6110 )

а

Показатели

Раздел I. Нематериални активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

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

0430

0440

0450

0460

0470

0480

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

0481

0420

Животни, отглеждани за многократно получаване на
продукти от тях

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност

0410

Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)

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 4
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 4

БРОЙ 4

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 2021 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
31.12.2020 г. 31.12.2021 г.
31.12.2020 г. 31.12.2021 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
31.12.2020 г. 31.12.2021 г.
31.12.2020 г. 31.12.2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 01.01.2021 г.
(незавършено
строителство)

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане към 31.12.2021 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 2021 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 2021 ГОДИНА
Формулярът се попълва от всички предприятия, които през 2021 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 31.12.2021 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 2021 г.” се посочват данни за
стойността на въведените през отчетната година нежилищни сгради и строителни съоръжения чрез ново строителство, разширение и
основен ремонт.
Нежилищни сгради – на код 4610 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 4611 - производствени сгради се посочва стойността на сгради, предназначени за производството на промишлена продукция,
в които се извършват производствени, монтажни и складови операции (заводи, производствени корпуси, промишлени цехове и
работилници), резервоари, силози и складове.
На код 4612 - търговски сгради се посочва стойността на сгради за търговия на едро и дребно, панаирни палати, зали за провеждане на
търгове и изложбени зали, бензиностанции и др.
На код 4613 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени погоре - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания;
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради,
некласифицирани другаде).
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На код 4621 - транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация пътни съоръжения, свързани
с транспортната инфраструктура (пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища, самолетни писти, мостове
и тунели); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и
отводнителни системи).
На код 4622 - тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи,
електропроводи и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални
далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи); локални тръбопроводи и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа,
локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна мрежа).
На код 4623 - други видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения,
непосочени по-горе (съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде).
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СПРАВКА
ЗА ДАНъЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 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:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА ДАНъЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 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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СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВъРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2021 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 2021 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 31.12.2021 ГОДИНА

Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

б

1

a
Притежавани финансови активи в дългови ценни книжа (вкл. лихви)* и
деривати по институционални сектори издатели
I. Облигации

2300

1. Краткосрочни корпоративни облигации

2310

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2311

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

2312

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2313

2314
2315
2320

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2321

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

2322

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

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

2323

2324
2325
2330
2331
2332
2340
2341
2342

III. Други дългови инструменти

2350

1. Други дългосрочни дългови инструменти

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
31.12.2021
3
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(Хил. левове)

Показатели
a
2. Други краткосрочни дългови инструменти

Код на
реда

Номинална
стойност

б

1

Стойност
преди
последна
преоценка
2

Преоценена стойност към
31.12.2021
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

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2381

х

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

2382

х

2383

х

2384
2385

х
х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

х

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

х

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

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 31.12.2021 ГОДИНА
Тази справка разглежда част от притежаваните ценни книжа на предприятието. Тя съдържа информация за облигациите, държавните
ценни книжа и другите дългови инструменти, 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“ включва всички останали сделки с търгуеми дългови инструменти различни от компенсаторни
инструменти, инвестиционни бонове, изкупени собствени облигации, менителници и записи на заповед.
В справката са включени и притежаваните финансови деривати.
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 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

1000
1001
1002

x
x

x

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

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

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

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo
време през
годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б

1

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

Напуснали през годината - общо

1840

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

1880

Отработени човекодни

1910

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

1911
1930
1931

БРОЙ 4
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Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд

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
в т.ч.

Начислени средства за работещите по трудово и служебно
правоотношение

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

Код на
реда

3160

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

3161

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

3162

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

3163

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

3170

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

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

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

x

x

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

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

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

1510

Наети лица по чл.111 от КТ за допълнителен труд

1530

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

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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.
В годишния формуляр за 2021 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.
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
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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 2021 година.
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 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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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 ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване, 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 2022 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 2021 година

2.

Баланс към 31.12.2021 година

3.

Отчет за доходите за 2021 година

4.

Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2021 година

5.

Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2021 година

6.

Справка за брой членове, осигурителни вноски и осигурителни плащания към 31.12.2021 година

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

С Т Р. 9 9
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 фонда за допълнително пенсионно осигуряване
№

Вид на фонда за допълнително пенсионно осигуряване

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

БАЛАНС КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

82110

Акции, права и варанти

82111

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

82112

Дългови финансови инструменти

82120

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

82121

Корпоративни облигации

82122

Облигации, издадени от орган на местната власт

82124

Хеджиращи инструменти
Общо за група I

82130
82100

II. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Република България
Дялови финансови инструменти

82210

Акции, права и варанти

82211

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

82212

Дългови финансови инструменти

82220

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

82221

Корпоративни облигации

82222

Облигации, издадени от орган на местната власт

82224

Хеджиращи инструменти
Общо за група II

82230
82200

III. Влогове в банки
Влогове в банки в Република България

82310

Влогове в банки извън Република България

82320

Общо за група III

82300

IV. Инвестиционни имоти
Инвестиционни имоти в Република България
в т.ч. в процес на строителство
Инвестиционни имоти извън Република България
в т.ч. в процес на строителство

82410
82411
82420
82421

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
Общо за раздел Б

83010
83011
83020
83000

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

В. Текущи вземания
Вземания свързани с инвестиции, в т.ч.:

84010

Вземания, свързани с инвестиционни имоти

84014

Вземания, свързани с хеджиращи инструменти

84015

Вземания по репо сделки

84013

Вземания от ПОД

84020

Други текущи вземания

84030

Общо за раздел В

84000

Г. Сума на актива (А + Б + В)

85000

Д. 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
Начислени суми за изплащане на осигурени лица

88010

Начислени суми за изплащане на пенсионери

88070

Задължения към ФИПП

88080

Задължения към ФРП

88090

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

88060

Задължения към ПОД

88030

Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.:

88040

Задължения, свързани с инвестиционни имоти

88044

Задължения, свързани с хеджиращи инструменти

88045

Задължения по репо сделки

88043

Други задължения

88050

Общо за раздел В

88000

Г. Сума на пасива (А + Б + В)

89000

Д. Условни пасиви

89100

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2021 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 финансови инструменти, в т.ч.:

90120

От преоценка

90121

Комисионни на инвестиционни посредници

90122

Разходи по операции с чуждестранна валута

90130

Разходи по инвестиционни имоти

90140

Други разходи

90150

в т.ч. обезценка

90151

Общо за група I

90100

Положителен резултат от инвестиране на средствата

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 финансови инструменти

91130

в т.ч. от преоценка

91131

Приходи от операции с чуждестранна валута

91140

Приходи от инвестиционни имоти

91150

Други приходи

91160

в т.ч. възстановена обезценка

91161

Общо за група I

91100

Отрицателен резултат от инвестиране на средствата

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:

б

а

6750
6760
6770
6780
6790
6795

Парични потоци от лихви

Парични потоци от сделки с инвестиции

Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти

Други парични потоци

6744

Парични потоци от дивиденти

6743

Други

6740

Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

6748

6735

Парични потоци от/към ДОО

Пенсионен резерв

6713

Парични потоци, свързани с лица променили/възобновили
осигуряването си по реда на КСО

6747

6745

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

Резерв за гарантиране на брутните вноски

6730

Парични потоци от/към други пенсионни фондове

6742

6725

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

Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

6720

Парични потоци, свързани с пенсионери

Резерв за гарантиране на минималната доходност

6712

Парични потоци към фонда за разсрочени плащания

6741

6711

Парични потоци към фонда за изплащане на пожизнени пенсии

1

постъпления
2

плащания
3

нетен поток
4

постъпления
5

плащания

Предходен период
6

нетен поток

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

Такси и удръжки

6710

Парични потоци, свързани с осигурени лица

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност

Код на
реда

Текущ период

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2021 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци

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

БРОЙ 4
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 3

Г. Парични средства в края на периода

* по арг. чл. 4б и чл. 124а от КСО

6800
6900

В. Парични средства в началото на периода

Ръководител:
Съставител:

x

x

2

плащания

x

x

4

постъпления

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

3

нетен поток

x

x

5

Дата:

плащания

Предходен период

(телефон)

(подпис)

6

нетен поток

(Хил. левове)

104

Лице за контакт:

x

x

1

б
6700

постъпления

Код на
реда

Б. Изменение на паричните средства през периода

а

Наименование на паричните потоци

Текущ период

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

б

1

a
Притежавани финансови активи в дългови 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

2350

1. Други дългосрочни дългови инструменти

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
31.12.2021
3

С Т Р.

106

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
(Хил. левове)

Показатели
a
2. Други краткосрочни дългови инструменти

Код на
реда

Номинална
стойност

б

1

Стойност
преди
последна
преоценка
2

Преоценена стойност към
31.12.2021
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

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2381

х

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

2382

х

2383

х

2384
2385

х
х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

х

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

х

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

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 31.12.2021 ГОДИНА
Тази справка разглежда част от притежаваните ценни книжа на предприятието. Тя съдържа информация за облигациите, държавните
ценни книжа и другите дългови инструменти, 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“ включва всички останали сделки с търгуеми дългови инструменти различни от компенсаторни
инструменти, инвестиционни бонове, изкупени собствени облигации, менителници и записи на заповед.
В справката са включени и притежаваните финансови деривати.

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

СПРАВКА ЗА БРОЙ ЧЛЕНОВЕ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И
ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ 31.12.2021 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 31.12.2021 ГОДИНА
Справката се попълва от всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване 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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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 ФОНДОВЕТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички фондове за извършване на плащания, 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 2022 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 2021 година

2.

Баланс към 31.12.2021 година

3.

Отчет за доходите за 2021 година

4.

Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2021 година

5.

Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2021 година

6.

Справка за брой пенсионери и пенсионни плащания към 31.12.2021 година

7.

Справка за брой лица, получаващи разсрочени плащания и плащания към 31.12.2021 година

Стр.

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

С Т Р. 1 0 9
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 фонда за извършване на плащания
№

Вид на фонда за извършване на плащания

1.

Фонд за изплащане на пожизнени пенсии

2.

Фонд за разсрочени плащания

Отбележете със знак “X”
вида на пенсионния фонд
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

БАЛАНС КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

82110

Акции, права и варанти

82111

Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

82112

Дългови финансови инструменти

82120

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

82121

Корпоративни облигации

82122

Облигации, издадени от орган на местната власт

82124

Хеджиращи инструменти
Общо за група I

82130
82100

II. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Република България
Дялови финансови инструменти

82210

Акции, права и варанти

82211

Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

82212

Дългови финансови инструменти

82220

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

82221

Корпоративни облигации

82222

Облигации, издадени от орган на местната власт

82224

Хеджиращи инструменти
Общо за група II

82230
82200

III. Влогове в банки
Влогове в банки в Република България
Влогове в банки извън Република България

82310
82320

Общо за група III

82300

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
Общо за раздел Б

83010
83011
83020
83000

В. Вземания
Вземания, свързани с инвестиции

84010

Други вземания

84030

Общо за раздел В

84000

Г. Общо активи (А + Б + В)

85200

Д. Недостиг

85300

E. Сума на актива (Г + Д)

85000

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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С Т Р. 1 1 1

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

А. Актюерска настояща стойност на задълженията
Към пенсионери и наследници към 31.12.

88011

Към лица, получаващи разсрочени плащания и наследници към 31.12.

88012

в т.ч. до 1 година

88013

Общо за раздел А

88100

Б. Задължения, различни от тези към пенсионери и наследници
Задължения към ПОД

88030

Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.:

88040

Задължения, свързани с хеджиращи инструменти

88045

Други задължения

88050

Общо за раздел Б

88200

В. Нетни активи на разположение за плащания

88300

Г. Излишък

88400

Д. Сума на пасива (А + Б + Г)

89010

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2021 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 финансови инструменти, в т.ч.:

90120

От преоценка

90121

Комисионни на инвестиционни посредници

90122

Разходи по операции с чуждестранна валута

90130

Други разходи

90150

в т.ч. обезценка

90151

Общо за група I

90100

Положителен резултат от инвестиране на средствата

90160

II. Разходи за такса управление на нетните активи

90200

III. Разходи за изплащане на пенсии

90300

IV. Разходи за изплащане на разсрочени плащания

90500

V. Положителен резултат

90600

Всичко (I + II + III + IV + V)

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
Приходи от операции с финансови инструменти
в т.ч. от преоценка

91121
91130
91131

Приходи от операции с чуждестранна валута

91140

Други приходи

91160

в т.ч. възстановена обезценка

91161

Общо за група I

91100

Отрицателен резултат от инвестиране на средствата

91170

II. Отрицателен резултат

91500

Всичко (I + ІI)

91000

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

а

6800
6900

6795

Други парични потоци

В. Парични средства в началото на периода

6780

Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

Г. Парични средства в края на периода

6770

Парични потоци от сделки с инвестиции

6700

6760

Парични потоци от лихви

Б. Изменение на паричните средства през периода

6750

6744

Ръководител:
Съставител:

x

x

2

плащания

Текущ период

x

x

4

постъпления

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

3

нетен поток

x

x

5

Дата:

плащания

Предходен период

(телефон)

(подпис)

6

нетен поток

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

x

x

1

постъпления

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

Парични потоци от дивиденти

6748

Други

6740

Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество
6747

6724

Парични потоци от ФРП към ФИПП на починали лица без наследници

Резерв за гарантиране на брутните вноски

6723

Парични потоци от УПФ към ФИПП на починали лица без наследници

Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

6722

Парични потоци, свързани с наследници

6746

6721

Парични потоци, свързани с лица, получаващи разсрочени плащания

Такса управление на нетните активи

6720

Парични потоци, свързани с пенсионери

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност

Код на
реда

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2021 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци

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

СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

б

1

a
Притежавани финансови активи в дългови 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

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 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5
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Показатели
a
2. Други краткосрочни дългови инструменти

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

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2381

х

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

2382

х

2383

х

2384
2385

х
х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

х

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

х

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

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 31.12.2021 ГОДИНА
Тази справка разглежда част от притежаваните ценни книжа на предприятието. Тя съдържа информация за облигациите, държавните
ценни книжа и другите дългови инструменти, 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“ включва всички останали сделки с търгуеми дългови инструменти 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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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА ЗА БРОЙ ПЕНСИОНЕРИ И ПЕНСИОННИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА
Показатели
а
1. Пенсионери в началото на годината, в т.ч.:

Код на реда

Брой

Настояща стойност на
задълженията в лева

б

1

2

6010

С пожизнена пенсия без допълнителни условия

6011

С пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане

6012

С пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане

6013

2. Лица с новоотпуснати пенсии, в т.ч.:

6020

С пожизнена пенсия без допълнителни условия

6021

С пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане

6022

С пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане

6023

3. Починали, в т.ч.:

6030

С оставащи периоди на изплащане по чл. 167 ал. 4, т. 2 и т. 3 от КСО към датата
на узнаване
Задължения към наследници на починали пенсионери към датата на отчета
4. Пенсионери в края на периода, в т.ч.:

6031
6032
6040

С пожизнена пенсия без допълнителни условия

6041

С пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане

6042

С пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане

6043

5. Брой изплатени пенсии и среден размер на месечната пенсия, в т.ч.:

6050

С пожизнена пенсия без допълнителни условия

6051

С пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане

6052

С пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане

6053

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

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

СПРАВКА ЗА БРОЙ ЛИЦА, ПОЛУЧАВАЩИ РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ И ПЛАЩАНИЯ КЪМ
31.12.2021 ГОДИНА
Показатели
а
1. Лица, получаващи разсрочени плащания в
началото на годината, в т.ч.:

Код на реда

Брой

Изплатени суми през
периода в лева

б

1

2

7010

С остатъчен период до 1 година

7011

С остатъчен период от 1 до 3 години

7012

С остатъчен период над 3 години

Остатък по
аналитичните
сметки на лицата в
лева
3

7013

2. Лица с новоотпуснати плащания, в т.ч.:

7020

С остатъчен период до 1 година

7021

С остатъчен период от 1 до 3 години

7022

С остатъчен период над 3 години

7023

3. Починали

7030

4. Лица, получаващи разсрочени плащания в края
на периода, в т.ч.:

7040

С остатъчен период до 1 година

7041

С остатъчен период от 1 до 3 години

7042

С остатъчен период над 3 години

7043

5. Брой плащания и среден размер на месечните
плащания, в т.ч.:

7050

С остатъчен период до 1 година

7051

С остатъчен период от 1 до 3 години

7052

С остатъчен период над 3 години

7053

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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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 2021 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
2022 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 2021 година

2.

Справка за местните единици за 2021 година

3.

Справка за група предприятия през 2021 година

4.
5.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2021 година

6.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2021 година
Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори през 2021
година (попълва се само от търговските банки)
Справка за данъците и таксите през 2021 година

7.
8.
9.
10.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2021 година

11.

Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2021 година
Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и
други източници за 2021 година
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2021 година

12.

Справка за възникнали бедствия, аварии, инциденти и кризи през 2021 година (попълва се само от общините)

Стр.

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс **

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

II. Място на извършване на дейността
На колко места, различни от адреса за контакт (офис), Вашето предприятие извършва дейност?
Ако предприятието извършва дейност на поне два адреса (включително адреса за контакт (офис)),
за всеки адрес, попълнете съответния брой приложения „Данни за местните единици”.
Ако адреса на извършване на дейност съвпада с адреса за контакт (офис),
в част II „Място на извършване на дейност“ не се попълва.

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

С Т Р.
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III. Собственост (пряко участие в собствеността) към 31.12.2021 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 (попълва се само от банките)
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?

ДА

НЕ

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

МЪЖ

ЖЕНА

БРОЙ 4
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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 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

ВЕСТНИК

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

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

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

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

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

Производствена стойност се изчислява като:

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

ДЪРЖАВЕН

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

Наименование

№

Справка за клоновете извън България

С Т Р.
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2021 ГОДИНА

ДАННИ ЗА МЕСТНАТА ЕДИНИЦА
Пореден номер
Наименование на местната единица:

Място на извършване на дейността:
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ

Пощенски код

Код на поречие

Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс **

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

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

Код (КИД-2008)
Код (НКИД-2003)

С Т Р.
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УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2021 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).
“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.
“Правила за определяне на местна единица”
• За определяне на местна единица трябва да се идентифицира физическото географско местоположение, което се постига най-добре
чрез пощенския адрес. Няколко физически местоположения на едно и също предприятие в рамките на едно и също населено място
или в същия регион трябва да се третират като няколко местни единици на това предприятие.
• Възможно е местната единица да не се намира в населено място, и пощенски адрес да не съществува. В този случай, адреса на местната
единица е пощенския код на най-близкото населено място, а пътната артерия (магистрала, шосе и т.н.) се използва за ориентир.
• Според дефиницията, в местните единици трябва да работят едно или повече лица (вкл. на непълно работно време). Въпреки това,
в случай на сезонни дейности, помещенията без персонал в определен период от годината трябва да се разглеждат като местни
единици.
• В случай на 2 различни местни единици, където се извършват сезонни дейности (една зимна в Пампорово и една лятна в Приморско)
и наетите лица са едни и същи хора, следва да се направи средна стойност за всяка местна единица за дадения референтен период.
Ако общия персонал на предприятието е 7 човека, и всички работят през зимния сезон на Пампорово, а след това пак всички работят
през летния сезон на Приморско, то тогава предприятието следва да отчете например 3 наети на единия адрес и 4 на другия.
• Във всички други случаи, помещения и съоръжения, където не работят хора, (напр. подстанции) не трябва да се третират като отделна
местна единица, а персоналът се включва в местните единици, от които те се управляват и контролират.
• Аутсорсинг - в случай на действителен аутсорсинг, т.е. когато предприятието-подизпълнител не се контролира от предприятието възложител, има две възможности:
1. Договорът за услуги е договор за определен дълъг срок (най-малко 2 години), който предвижда постоянно разпределение на
служителите на подизпълнителя в помещения, предоставени на негово разположение. Това често се случва с ресторантите
и столовете, които се възлагат по договор. В такъв случай се счита, че подизпълнителят има своя собствена местна единица в
предоставените му помещения.
2. Във втория случай, когато договорът е:
- за неопределен период;
- за период по-кратък от 2 години (вкл. подновяващ се);
- или дълъг период, но не предвиждащ предоставяне на помещения от възложителя на подизпълнителя за извършване на дейността.
В този случай фактическото място на извършване на дейността от страна служителите не е местна единица. Местна единица е
мястото, от което предприятието на подизпълнителя извършва дейността си (например: офис) и служителите се причисляват към
това място/адрес.
• Търговски представители, пътуващи търговци, застрахователни агенти и други - Ако за този тип работещи се счита, че са част
от служителите на предприятието, въпреки че извършват дейността си отдалечено от установените помещения, те следва да бъдат
причислявани към работната сила, наета от местната единица, организираща работата им. Подходът при служителите, работещи у
дома е аналогичен.

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

С Т Р. 1 2 5

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

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

1.

•

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

1

•

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

2

•

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

3

•

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

4

•

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

5

•

НЕ (въпросникът приключва тук)

0

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

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO

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

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД - 2008 – виж Раздел VI от ОПР)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица общо за ГП за 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 (ако е българско юридическо / физическо лице )
5.1. Наименование на ултимативния собственик на
ГП (кирилица)

5.2. ЕИК на ултимативния собственик

(юридическо лице)

5.3. ЕГН на ултимативния собственик

5.

(физическо лице)

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

чуждо юридическо лице

чуждо физическо лице

6.1. Наименование на ултимативния собственик
(кирилица)

6.2. Наименование на ултимативния собственик
(латиница)

6.

Име на държавата

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

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

Код ISO

С Т Р.
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БРОЙ 4

УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 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 (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни
акта в областта на бизнес статистиката;
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 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
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Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

БРОЙ 4
Приложение 3

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

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

16

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

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
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53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ лИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПлАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 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
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Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд

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
в т.ч.

Начислени средства за работещите по трудово и служебно
правоотношение

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

Код на
реда

3160

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

3161

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

3162

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

3163

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

3170

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

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

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

x

x

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

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

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

1510

Наети лица по чл.111 от КТ за допълнителен труд

1530

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

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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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.
В годишния формуляр за 2021 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.
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
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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 2021 година.
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 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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прилагащи МСС)
Финансови активи, държани до настъпването на
падежа
Финансови активи, обявени за продажба

Инвестиционни имоти

Инвестиции в асоциирани предприятия
Инвестиции в смесени предприятия

6230

в т. ч. транспортни средства
Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане
в т. ч. предоставени аванси
Активи с право на ползване по оперативен лизинг
(само за предприятията, прилагащи МСС)
Общо за група II
III. Дългосрочни финансови активи
(без дългосрочни вземания)
Инвестиции в дъщерни предприятия

6240
6241

6220

Съоръжения и други

6212

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Сгради

6210

2

на постъпилите
през периода

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

ДЪРЖАВЕН

Земи

Земи и сгради

ІІ. Дълготрайни материални активи

6101
6100

6140
6141

6120
6130

1

в началото
на периода

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

Отчетна стойност на нетекущите активи

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

136

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи
Търговска репутация
Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане
в т. ч. предоставени аванси
Активи с право на ползване по оперативен лизинг
(само за предприятията, прилагащи МСС)
Общо за група I

Продукти от развойна дейност

6110

б

а

I. Нематериални активи

Код на
реда

Показатели

Последваща
оценка

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДълГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КъМ 31.12.2021 ГОДИНА
(попълва се от бюджетните предприятия – първостепенни разпоредители на бюджетни средства и централните офиси на банките*)

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

С Т Р.
БРОЙ 4

0120

0130

Проучване и оценка на полезни изкопаеми

Други

0281

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

0296

0295

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

Други

0271

0280

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги

0270

0261

Разрешителни за предприемане на специфични дейности

0260

0250

Подлежащи на търгуване оперативни лизинги

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0240

Други продукти, обект на интелектуална собственост

0251

0230

Оригинали на развлекателни, литературни или художествени
творби

Разрешителни за използване на природни ресурси

0220

Бази данни

1

в началото на
периода

2

Общо

2а

2б

3

Общо

3а

Излезли чрез
продажба
бартер, безвъзмездно; апортни вноски

Постъпили
поради извънредни и други
събития**

Излезли

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

Отчетна стойност

НЕТЕКУЩИ (ДълГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2021 ГОДИНА

3б

4

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

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0210

Компютърен софтуер

0200

0110

Научноизследователска и развойна дейност

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

0100

б

Код на
реда

Продукти от развойна дейност ( код 6110 )

а

Показатели

Раздел I. Нематериални активи

БРОЙ 4
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 7

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

0430

0440

0450

0460

0470

0480

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

0481

0420

Животни, отглеждани за многократно получаване на
продукти от тях

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност

0410

Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)

0400

Транспортни средства ( код 6231 )

Съоръжения и други ( код 6230 )

0323

Други сгради

0350

0322

Сгради жилищни

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

0321

Сгради нежилищни

0320

0312

Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях
повърхностни води

2

Общо

2а

2б

Постъпили
поради извънредни и други
събития**

3

Общо

3а

3б

4

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

Излезли

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

Сгради ( код 6212 )

0311

Обработваеми земи

0310

1

в началото на
периода

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

Отчетна стойност

138

Земи под сгради и постройки

Земи ( код 6211 )

0300

а

Земи и сгради ( код 6210 )

Код на
реда

Показатели

Раздел II. Дълготрайни материални активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

0572

Сгради

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

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

Постъпили
поради
извънредни
и други
събития**

Отчетна стойност

3

Общо

Излезли

3а

Излезли чрез
продажба бартер,
безвъзмездно;
апортни вноски
3б

Излезли поради
извънредни и
други събития***
4

в края на
периода
(1+2-3)

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

Лице за контакт:

Съставител:

Ръководител:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

ДЪРЖАВЕН

Дата:

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

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

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

0571

Земя

б

0570

а

Код на
реда

Инвестиционни имоти (код 6384)

Показатели

Раздел III. Дългосрочни финансови активи

БРОЙ 4
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 9

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 2021 г.
/включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността
на употребяваните ДМА от колона 4/

4530

Транспортни средства

4523

Строителни съоръжения и конструкции

х

2

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

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

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

Код на
реда

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2021 г.

140

а

Показатели

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 01.01.2021 г.
(незавършено
строителство)

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане към 31.12.2021 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 2021 ГОДИНА
(не се включват разходите за активи с право на ползване по оперативен лизинг - за предприятията, прилагащи МСС)

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

С Т Р.
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДълГОТРАЙНИ МАТЕРИАлНИ АКТИВИ
ЗА 2021 ГОДИНА
Формулярът се попълва от всички предприятия, които през 2021 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 31.12.2021 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 2021 г.” се посочват данни
само на обобщения отчет за стойността на въведените през отчетната година нежилищни сгради и строителни съоръжения чрез ново
строителство, разширение и основен ремонт.
Нежилищни сгради – на код 4610 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 4611 - производствени сгради се посочва стойността на сгради, предназначени за производството на промишлена продукция,
в които се извършват производствени, монтажни и складови операции (заводи, производствени корпуси, промишлени цехове и
работилници), резервоари, силози и складове.
На код 4612 - търговски сгради се посочва стойността на сгради за търговия на едро и дребно, панаирни палати, зали за провеждане на
търгове и изложбени зали, бензиностанции и др.
На код 4613 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени погоре - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания;
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради,
некласифицирани другаде).
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На код 4621 - транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация пътни съоръжения, свързани
с транспортната инфраструктура (пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища, самолетни писти, мостове
и тунели); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и
отводнителни системи).
На код 4622 - тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи,
електропроводи и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални
далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи); локални тръбопроводи и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа,
локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна мрежа).
На код 4623 - други видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения,
непосочени по-горе (съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде).

С Т Р.

142

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

СПРАВКА ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗАЕМИ И ПРИВлЕЧЕНИТЕ ДЕПОЗИТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАлНИ СЕКТОРИ И
ПОДСЕКТОРИ ПРЕЗ 2021 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
31.12.2020 г. 31.12.2021 г.
31.12.2020 г. 31.12.2021 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
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(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
31.12.2020 г. 31.12.2021 г.
31.12.2020 г. 31.12.2021 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

Код на
реда

а

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
31.12.2020 г.

Към
31.12.2021 г.

Начислени
приходи
от лихви за
отчетния
период

Към
31.12.2020 г.

Към
31.12.2021 г.

Начислени
разходи за
лихви за
отчетния
период

1

2

3

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 2021 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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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА
ЗА ДАНъЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 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:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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БРОЙ 4

УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА ДАНъЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 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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ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

СПРАВКА
ЗА ПОлУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВъРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2021 ГОДИНА
Показатели

Код на реда

Сума - хил. лв.

а

б

1

Получени субсидии

2500

Субсидии върху продуктите

2510

в това число:
- от правителството

2511

- от Европейския съюз*

2512

Субсидии върху производството

2520

в това число:
- от правителството

2521

- от Европейския съюз*

2522

Получени инвестиционни помощи

2600

в т.ч. от Европейския съюз*

2610

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

2700
2710

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

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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БРОЙ 4

УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА ПОлУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВъРШЕНИТЕ РАЗХОДИ
ЗА 2021 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

2

3

Съставител:

Ръководител:

5

Лице за контакт:

4

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

8

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

7

9

Дата:

10

Защита от
шума

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 2021 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

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 2021 ГОДИНА

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

1

б

222

223

224

Международни организации

Други чуждестранни източници

229

- други чуждестранни предприятия

704
705
706
707
708
709

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

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници
Отбрана

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове

Изследване на политически и социални системи, структури и процеси

713
714

712

711

710

703

Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Културни, развлекателни и религиозни дейности

702

700
701

Код на
реда
б

Граждански космически изследвания

6

Обществени
науки

Опазване на околната среда

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

а

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели

3

Медицински и Селскостопани ветериздравни науки ски
нарни науки
4
5

(Хил. левове)

1

Отчет

(Хил. левове)

Хуманитарни
науки и изкуства
7

ВЕСТНИК

Европейска комисия

228

220
221

214

212
213

211

210

200

- предприятия от Вашата група предприятия

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

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

Разходи за НИРД - общо (210+220)

Отчет

Код на
реда

(Хил. левове)

140
150

2

Технически
науки

ДЪРЖАВЕН

Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата

130

Разходи за приложни изследвания
Разходи за експериментални разработки

121

120

111

Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на дълготрайни активи, предназначени за НИРД

1

б
100
110

Общо

Естествени
науки

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

152

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 2021 ГОДИНА

Обслужвана икономическа дейност (двузначен код по КИД - 2008)

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

С Т Р.
БРОЙ 4

321

Друг персонал, зает с НИРД

1

421

Друг персонал, зает с НИРД

1

2

в т.ч.
жени

5

общо

3

общо
4

в т.ч.
жени

Висше
образование

4

в т.ч.
жени
6

в т.ч.
жени

Технически
науки

5

общо

9

общо
10

в т.ч.
жени

6

в т.ч.
жени

11

общо

7

общо

8

в т.ч.
жени

13

общо

14

в т.ч.
жени

Хуманитарни
науки и изкуства

9

общо

10

в т.ч.
жени

Друго
образование

(Среден брой през годината)

12

в т.ч.
жени

Обществени
науки

Професионални бакалаври, бакалаври и магистри

По образователна степен:

8

в т.ч.
жени

Доктори и
доктори на
науките

7

общо

Медицински и
здравни науки

(Среден брой през годината)

ВЕСТНИК

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

411

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

401

420

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

410

Друг персонал, зает с НИРД

400

б

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

а

общо

3

общо

Естествени
науки

Селскостопански
и ветеринарни
науки

ДЪРЖАВЕН

Код на
реда

Общо

2

в т.ч.
жени

Общо
общо

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

311

Изследователи

Персонал - общо (311+321)

301

320

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

310

Друг персонал, зает с НИРД

300

б

Изследователи

Персонал - общо (310+320)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

а

Код на
реда

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

БРОЙ 4
С Т Р. 1 5 3

512
513
514
515
516

35 - 44 г.

45 - 54 г.

55 - 64 г.

65 и повече г.

1

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

(Среден брой през годината)

Лице за контакт:

1

Дата:

общо

Общо

(телефон)

(подпис)

2

в т.ч.
жени

(Среден брой през годината)

ДЪРЖАВЕН

(име, презиме, фамилия)

618

(име, презиме, фамилия)

617

На други държави

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)

154

Декларирам, че през 2021 г. няма регистрирани събития, установени щети, приходи
и разходи за отчетната и предходни години, вкл. за превантивна дейност.:

511

25 - 34 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)

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 5

УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА НАУЧНОИЗСлЕДОВАТЕлСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (НИРД)
ПРЕЗ 2021 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 2021 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.

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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 и здравните, селскостопанските и ветеринарните, обществените, хуманитарните науки и изкуствата.
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 и здравните,
селскостопанските и ветеринарните, обществените, хуманитарните науки и изкуствата.
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 31.12.2021 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.

б

84001
84101
84110
84111
84112
84120
84121
84122

а

ВИДОВЕ ОПАСНОСТИ - ОБЩО
Геофизични, в т.ч.
Земетресения, от тях:
- движение на земни пластове
- цунами
Движение на маси (сухо), от тях:
- срутище
- свлачище
- пропадане на земята или
слягане
Вулканична дейност, от тях:
- вулканична пепел
- лахар
- пирокластичен поток
- лава
Метеорологични, в т.ч.:
Буря
- градушка
- светкавица/гръмотевична
буря
- обилен дъжд
- смерч (торнадо)
- пясъчна/прашна буря
- силна буря
- вятър
Екстремни температури
- студена вълна (в т.ч. слани)
- топлинна вълна

2

хил. лева
3
4

от ЕС

5

от други
източници
6

Общо

7

Общо

Приходи

8

хил. лева
9

от
от
собствени държавния
източници бюджет
10

от ЕС

11

от други
източници

хил. лева
12

Общо

Разходи

ВЕСТНИК

84213
84214
84215
84216
84217
84220
84221
84222

84212

84130
84131
84132
84133
84134
84201
84210
84211

1

Общо

Приходи
от
от
собствени държавния
източници бюджет

Получени и изразходвани средства за превенция и готовност
по опасности
от предходни години*

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

84123

Код на
реда

Показатели

За дейности за превенция и готовност
за отчетната година
Разходи

(Попълва се само от общините)

СПРАВКА ЗА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, ИНЦИДЕНТИ И КРИЗИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Раздел I. Приходи и разходи през отчетната година за дейности за превенция и готовност

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

СПРАВКА ЗА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, ИНЦИДЕНТИ И КРИЗИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

БРОЙ 4
С Т Р. 1 5 7

б

84230
84231
84232
84233
84240
84301
84310
84311
84312
84313
84314
84315
84320
84330
84401
84410
84420
84421

а

Сурови зимни условия
- сняг/лед
- зимна буря/виелица
- мраз/скреж
Мъгла
Хидроложки, в т.ч.:
Наводнение
- дъждовно
- инфраструктурно
- морско
- от подземни води
- речно
Лавина
Кален поток
Климатоложки, в т.ч.:
Суша
Стихиен пожар
- горски пожар
- полски пожар: храсти,
шубраци, пасища, торф
Биологични, в т.ч.:
Инфекциозни заболявания при
хората
- вирусна болест
- бактериална болест
- паразитна болест
- гъбична болест
Инфекциозни и зоонозни болести
по животните
- вирусна болест
- бактериална болест
- паразитна болест
- гъбична болест
- прионова болест

84510

хил. лева
3
4

5

от други
източници
6

Общо

7

Общо

Приходи

8

хил. лева
9

от
от
собствени държавния
източници бюджет
10

от ЕС

11

от други
източници

хил. лева
12

Общо

Разходи

ВЕСТНИК

84521
84522
84523
84524
84525

84520

84511
84512
84513
84514

2

от ЕС

Разходи

ДЪРЖАВЕН

84501

1

Общо

Приходи
от
от
собствени държавния
източници бюджет

Получени и изразходвани средства за превенция и готовност
по опасности
от предходни години*

158

84422

Код на
реда

Показатели

За дейности за превенция и готовност
за отчетната година

С Т Р.
БРОЙ 4

Код на
реда

б

84530
84531
84532
84601
84610
84611
84612
84620
84621
84622
84623
84701
84710
84711
84712
84713
84714
84715
84716
84717
84718
84719
84720
84721
84722
84723
84724
84730
84731
84732
84733
84734

Показатели

а

Нашествие на вредители
- нашествие на насекоми
- нашествие на други вредители
Космически явления, в т.ч.:
Сблъсък
- метеоритен удар
- въздушен взрив
Космическа буря
- енергийни частици
- геомагнитна буря
- шокова вълна
Техногенни, в т.ч.:
Промишлена авария, в т.ч.:
- химически разлив
- срутване
- експлозия
- пожар
- теч на газ
- отравяне
- радиация
- нефтен разлив
- други (промишлени)
Други аварии (непромишлени), в т.ч.:
- срутване (непромишлено)
- експлозия (непромишлена)
- пожар (непромишлен)
- други (непромишлени)
Транспортна авария
- въздухоплавателна
- пътна
- железопътна
- воднотранспортна

1

Общо

2

хил. лева
3

от
от
собствени държавния
източници бюджет

Приходи

4

от ЕС

5

от други
източници

За дейности за превенция и готовност
за отчетната година

6

Общо

Разходи

7

Общо

8

хил. лева
9

от
от
собствени държавния
източници бюджет

Приходи

10

от ЕС

11

от други
източници

хил. лева
12

Общо

Разходи

Получени и изразходвани средства за превенция и готовност
по опасности
от предходни години*

БРОЙ 4
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 5 9

б

84801
84810

а

Други бедствия и кризи, в т.ч.:
Деградиране на околната среда, в т.ч.:
- деградация на почвите
(почвена ерозия)
- обезлесяване
- други, свързани с деградиране
на околната среда
Други, в т.ч.:
- Размирици, терористични
актове, етнически конфликти,
кибератаки
- Социални или икономически
кризи
- Други неизброени

2

хил. лева
3
4

от ЕС

5

от други
източници
6

Общо

Разходи

7

Общо

Приходи

8

хил. лева
9

от
от
собствени държавния
източници бюджет
10

от ЕС

11

от други
източници

хил. лева
12

Общо

Разходи

ДЪРЖАВЕН

* Приходи и разходи за дейности за превенция и готовност, които не са били включени в предходните отчети.

84823

84822

84821

84820

1

Общо

Приходи
от
от
собствени държавния
източници бюджет

Получени и изразходвани средства за превенция и готовност
по опасности
от предходни години*

160

84813

84812

84811

Код на
реда

Показатели

За дейности за превенция и готовност
за отчетната година

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

б
85001
85101
85110
85111
85112
85120
85121
85122

а
ВИДОВЕ СЪБИТИЯ - ОБЩО
Геофизични, в т.ч.:
Земетресения, от тях:
- движение на земни пластове
- цунами
Движение на маси (сухо), от тях:
- срутище
- свлачище
- пропадане на земята или
слягане
Вулканична дейност, от тях:
- вулканична пепел
- лахар
- пирокластичен поток
- лава
Метеорологични, в т.ч.:
Буря
- градушка
- светкавица/гръмотевична буря
- обилен дъжд
- смерч (торнадо)
- пясъчна/прашна буря
- силна буря
- вятър
Екстремни температури
- студена вълна (в т.ч. слани)
- топлинна вълна
Сурови зимни условия
- сняг/лед
- зимна буря/виелица
- мраз/скреж
Мъгла
Хидроложки, в т.ч.:
Наводнение
- дъждовно

85123
85130
85131
85132
85133
85134
85201
85210
85211
85212
85213
85214
85215
85216
85217
85220
85221
85222
85230
85231
85232
85233
85240
85301
85310
85311

Код на
реда

Показатели

Раздел ІI. Възникнали събития и засегнати лица

1

брой

Събития

2

Общо

3

4

хора с
увреж- мъже
дания
5

брой
6

7

8

0 - 14 15 - 64 65+
жени
години години години

от тях:

Загинали лица

9

Общо

10

11

хора с
увреж- мъже
дания
12

брой
13

14

15

0 - 14 15 - 64 65+
жени
години години години

от тях:

Пострадали (приети за лечение)

16

17

Изчезнали

брой

Евакуирани

БРОЙ 4
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 6 1

б
85312
85313
85314
85315
85320
85330
85401
85410
85420
85421

а
- инфраструктурно
- морско
- от подземни води
- речно
Лавина
Кален поток
Климатоложки, в т.ч.:
Суша
Стихиен пожар
- горски пожар
- полски пожар: храсти, шубраци,
пасища, торф
Биологични, в т.ч.:
Инфекциозни заболявания при
хората
- вирусна болест
- бактериална болест
- паразитна болест
- гъбична болест
Инфекциозни и зоонозни болести по
животните
- вирусна болест
- бактериална болест
- паразитна болест
- гъбична болест
- прионова болест
Нашествие на вредители
- нашествие на насекоми
- нашествие на други вредители
Космически явления, в т.ч.:
Сблъсък
- метеоритен удар
- въздушен взрив
Космическа буря
- енергийни частици
- геомагнитна буря
- шокова вълна

85520
85521
85522
85523
85524
85525
85530
85531
85532
85601
85610
85611
85612
85620
85621
85622
85623

2

3

4

5

брой
6

7

8

0 - 14 15 - 64 65+
жени
години години години

9

Общо

10

11

хора с
увреж- мъже
дания
12

брой
13

14

15

0 - 14 15 - 64 65+
жени
години години години

от тях:

16

17

Изчезнали

брой

Евакуирани

ДЪРЖАВЕН

85511
85512
85513
85514

85510

1

брой

Общо

хора с
увреж- мъже
дания

Пострадали (приети за лечение)

162

85422
85501

Код на
реда

Показатели

Събития

от тях:

Загинали лица

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

б
85701
85710
85711
85712
85713
85714
85715
85716
85717
85718
85719
85720
85721
85722
85723
85724
85730
85731
85732
85733
85734
85801
85810

а
Техногенни, в т.ч.:
Промишлена авария, в т.ч.:
- химически разлив
- срутване
- експлозия
- пожар
- теч на газ
- отравяне
- радиация
- нефтен разлив
- други (промишлени)
Други аварии (непромишлени), в т.ч.:
- срутване (непромишлено)
- експлозия (непромишлена)
- пожар (непромишлен)
- други (непромишлени)
Транспортна авария
- въздухоплавателна
- пътна
- железопътна
- воднотранспортна
Други бедствия и кризи, в т.ч.:
Деградиране на околната среда, в т.ч.:
- деградация на почвите
(почвена ерозия)
- обезлесяване
- други, свързани с деградиране
на околната среда
Други, в т.ч.
- Размирици, терористични
актове, етнически конфликти,
кибератаки
- Социални или икономически
кризи
- Други неизброени

2

3

4

5

брой
6

7

8

0 - 14 15 - 64 65+
жени
години години години

9

Общо

10

11

хора с
увреж- мъже
дания
12

брой
13

14

15

0 - 14 15 - 64 65+
жени
години години години

от тях:

16

17

Изчезнали

брой

Евакуирани

ВЕСТНИК

85822
85823

85821

85820

85813

1

брой

Общо

хора с
увреж- мъже
дания

Пострадали (приети за лечение)

ДЪРЖАВЕН

85811
85812

Код на
реда

Показатели

Събития

от тях:

Загинали лица

БРОЙ 4
С Т Р. 1 6 3

повредени
2

повредени
4

5

повредени
6

разрушени
7

повредени
8

9

повредени
10

11

повредени
12

разрушени
13

повредени
14

разрушени
15

повредени
16

17

18

19

разрушени
3

разрушени

повредени
км

повредени
20

21

22

23

24

25

брой
26

27

брой дни
28

Образо- Други
Здраввател- основни
ни
ни
услуги
услуги услуги

ВЕСТНИК

86212
86213
86214
86215
86216
86217
86220
86221
86222
86230

1

разрушени

брой

унищожени

Прекъснати услуги

ДЪРЖАВЕН

86123
86130
86131
86132
86133
86134
86201
86210
86211

б

86001
86101
86110
86111
86112
86120
86121
86122

а

брой

Събития

Тунели

разрушени

Сгради/
обекти на Мостове
на КИ*

164

ВИДОВЕ СЪБИТИЯ - ОБЩО
Геофизични, в т.ч.:
Земетресения, от тях:
- движение на земни пластове
- цунами
Движение на маси (сухо), от тях:
- срутище
- свлачище
- пропадане на земята или
слягане
Вулканична дейност, от тях:
- вулканична пепел
- лахар
- пирокластичен поток
- лава
Метеорологични, в т.ч.:
Буря
- градушка
- светкавица/гръмотевична
буря
- обилен дъжд
- смерч (торнадо)
- пясъчна/прашна буря
- силна буря
- вятър
Екстремни температури
- студена вълна (в т.ч. слани)
- топлинна вълна
Сурови зимни условия

Код на
реда

ЕлектроПодпорни
Пътни
преносни
стени/
артерии
мрежи
диги

унищожени

Сгради
без КИ*

повредени

Показатели

ВиК
мрежи

унищожени

Жилища

унищожени

Обекти
на
ГазоКомуни- културнопреносни кационни историмрежи
мрежи
ческото
наследство
повредени

Раздел ІII. Материални щети – част 1

разрушени

С Т Р.
БРОЙ 4

Мъгла
Хидроложки, в т.ч.:
Наводнение
- дъждовно
- инфраструктурно
- морско
- от подземни води
- речно
Лавина
Кален поток
Климатоложки, в т.ч.:
Суша
Стихиен пожар
- горски пожар
- полски пожар: храсти,
шубраци, пасища, торф
Биологични, в т.ч.:
Инфекциозни заболявания при
хората
- вирусна болест
- бактериална болест
- паразитна болест
- гъбична болест
Инфекциозни и зоонозни болести
по животните
- вирусна болест

повредени
2

повредени
4

повредени
6

повредени
8

брой

разрушени
7

повредени
10

11

повредени
12

разрушени
13

повредени
14

разрушени
15

повредени
16

17

км

повредени
18

19

разрушени

9

разрушени
5

разрушени

3

Тунели

разрушени

Сгради/
обекти на Мостове
на КИ*

повредени
20

унищожени
21

повредени
22

унищожени
23

24

25

брой

повредени

26

-

27

брой дни
28

Образо- Други
Здраввател- основни
ни
ни
услуги
услуги услуги

Прекъснати услуги

ВЕСТНИК

86520
86521

86510
86511
86512
86513
86514

1

брой

Събития

ЕлектроПодпорни
Пътни
преносни
стени/
артерии
мрежи
диги

унищожени

Сгради
без КИ*

ДЪРЖАВЕН

86422
86501

86231
86232
86233
86240
86301
86310
86311
86312
86313
86314
86315
86320
86330
86401
86410
86420
86421

б

а

- сняг/лед
- зимна буря/виелица
- мраз/скреж

Код на
реда

Показатели

ВиК
мрежи

унищожени

Жилища

разрушени

Обекти
на
ГазоКомуни- културнопреносни кационни историмрежи
мрежи
ческото
наследство

БРОЙ 4
С Т Р. 1 6 5

б

86522
86523
86524
86525
86530
86531
86532
86601
86610
86611
86612
86620
86621
86622
86623
86701
86710
86711
86712
86713
86714
86715
86716
86717
86718
86719
86720
86721
86722

а

бактериална болест
паразитна болест
гъбична болест
прионова болест
Нашествие на вредители
- нашествие на насекоми
- нашествие на други вредители
Космически явления, в т.ч.:
Сблъсък
- метеоритен удар
- въздушен взрив
Космическа буря
- енергийни частици
- геомагнитна буря
- шокова вълна
Техногенни, в т.ч.
Промишлена авария, в т.ч.:
- химически разлив
- срутване
- експлозия
- пожар
- теч на газ
- отравяне
- радиация
- нефтен разлив
- други (промишлени)
Други аварии (непромишлени), в т.ч.:
- срутване (непромишлено)
- експлозия (непромишлена)

1

брой

Събития

повредени
2

повредени
4

повредени
6

повредени
8

брой

разрушени
7

повредени
10

повредени
12

разрушени
13

повредени
14

разрушени
15

повредени
16

17

км

повредени
18

19

разрушени

11

разрушени

9

Сгради/
обекти на Мостове
на КИ*

разрушени

5

Тунели

разрушени

3

ЕлектроПодпорни
Пътни
преносни
стени/
артерии
мрежи
диги

унищожени

Сгради
без КИ*

повредени
20

унищожени
21

повредени
22

23

унищожени

25

брой
24

26

27

брой дни
28

Образо- Други
Здраввател- основни
ни
ни
услуги
услуги услуги

Прекъснати услуги

166

-

Код на
реда

Показатели

ВиК
мрежи

унищожени

Жилища

повредени

Обекти
на
ГазоКомуни- културнопреносни кационни историмрежи
мрежи
ческото
наследство
разрушени

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

1

брой

Събития

повредени
2

повредени
4

повредени
6

повредени
8

брой

разрушени
7

повредени
10

повредени
12

разрушени
13

повредени
14

разрушени
15

повредени
16

17

км

повредени
18

19

разрушени

11

разрушени

9

Сгради/
обекти на Мостове
на КИ*

разрушени

5

Тунели

разрушени

3

ЕлектроПодпорни
Пътни
преносни
стени/
артерии
мрежи
диги

унищожени

Сгради
без КИ*

повредени
20

унищожени
21

повредени
22

унищожени
23

24

25

брой

повредени

26

27

брой дни
28

Образо- Други
Здраввател- основни
ни
ни
услуги
услуги услуги

Прекъснати услуги

ДЪРЖАВЕН

* КИ – критична инфраструктура.

86723
86724
Транспортна авария
86730
- въздухоплавателна
86731
- пътна
86732
- железопътна
86733
- воднотранспортна
86734
Други бедствия и кризи, в т.ч.:
86801
Деградиране на околната среда, в т.ч. 86810
- деградация на почвите
(почвена ерозия)
86811
- обезлесяване
86812
- други, свързани с деградиране
на околната среда
86813
Други, в т.ч.
86820
- Размирици, терористични
актове, етнически конфликти,
кибератаки
86821
- Социални или икономически
кризи
86822
- Други неизброени
86823

б

а

- пожар (непромишлен)
- други (непромишлени)

Код на
реда

Показатели

ВиК
мрежи

унищожени

Жилища

разрушени

Обекти
на
ГазоКомуни- културнопреносни кационни историмрежи
мрежи
ческото
наследство

БРОЙ 4
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 6 7

87001
87101
87110
87111
87112
87120
87121
87122
87123

ВИДОВЕ СЪБИТИЯ - ОБЩО
Геофизични, в т.ч.:
Земетресения, от тях:
- движение на земни пластове
- цунами
Движение на маси (сухо), от тях:
- срутище
- свлачище
- пропадане на земята или
слягане
Вулканична дейност, от тях:
- вулканична пепел
- лахар
- пирокластичен поток
- лава
Метеорологични, в т.ч.:
Буря
- градушка
- светкавица/гръмотевична буря
- обилен дъжд
- смерч (торнадо)
- пясъчна/прашна буря
- силна буря
- вятър
Екстремни температури
- студена вълна (в т.ч. слани)
- топлинна вълна
Сурови зимни условия
- сняг/лед
- зимна буря/виелица
- мраз/скреж
Мъгла

1

брой

Събития

2

тона
3

брой
4

брой
5

тона
6

брой
7

дка
8

дка
9

дка
10

кв. км
11

кв. км

Реки

12

кв. км

13

дка

Увредени
или
унищожени
Други
защитени
водни територии
обекти
и местообитания

Щети в околната среда
Увредени водни площи

Риба и акваНеобработСелскокултури, Пчелни Използвана
СелскоСелсковаема
Горски
стопанска
стопански стопански отглеждани семей- земеделска
земеделска територии Морски
продукция
за стопанства
площ
животни
птици
земя
/стоки/
ски цели

Щети в селското, горското и рибно стопанство

168

87130
87131
87132
87133
87134
87201
87210
87211
87212
87213
87214
87215
87216
87217
87220
87221
87222
87230
87231
87232
87233
87240

б

Код на
реда

а

Показатели

Раздел ІII. Материални щети – част 2

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

87301
87310
87311
87312
87313
87314
87315
87320
87330
87401
87410
87420
87421
87422

Хидроложки, в т.ч.:
Наводнение
- дъждовно
- инфраструктурно
- морско
- от подземни води
- речно
Лавина
Кален поток
Климатоложки, в т.ч.:
Суша
Стихиен пожар
- горски пожар
- полски пожар: храсти, шубраци,
пасища, торф
Биологични, в т.ч.:
Инфекциозни заболявания при
хората
- вирусна болест
- бактериална болест
- паразитна болест
- гъбична болест
Инфекциозни и зоонозни болести по
животните
- вирусна болест
- бактериална болест
- паразитна болест
- гъбична болест
- прионова болест
Нашествие на вредители
- нашествие на насекоми
- нашествие на други вредители

2

тона
3

брой
4

брой
5

тона
6

брой
7

дка
8

дка
9

дка
10

кв. км
11

кв. км
12

кв. км

13

дка

ВЕСТНИК

87521
87522
87523
87524
87525
87530
87531
87532

87511
87512
87513
87514
87520

1

брой

Събития

Увредени
Увредени водни площи
Риба и акваили
НеобработСелскокултури, Пчелни Използвана
унищожени
СелскоСелсковаема
Горски
стопанска
Други
защитени
стопански стопански отглеждани семей- земеделска
земеделска територии Морски
продукция
Реки
водни територии
за стопанства
площ
животни
птици
земя
/стоки/
обекти
и местоски цели
обитания

Щети в околната среда

ДЪРЖАВЕН

87501
87510

б

Код на
реда

а

Показатели

Щети в селското, горското и рибно стопанство

БРОЙ 4
С Т Р. 1 6 9

б

87601
87610
87611
87612
87620
87621
87622
87623
87701
87710
87711
87712
87713
87714
87715
87716
87717
87718
87719
87720
87721
87722
87723
87724
87730
87731
87732
87733
87734
87801
87810
87811

Космически явления, в т.ч.:
Сблъсък
- метеоритен удар
- въздушен взрив
Космическа буря
- енергийни частици
- геомагнитна буря
- шокова вълна
Техногенни, в т.ч.:
Промишлена авария, в т.ч.:
- химически разлив
- срутване
- експлозия
- пожар
- теч на газ
- отравяне
- радиация
- нефтен разлив
- други (промишлени)
Други аварии (непромишлени), в т.ч.:
- срутване (непромишлено)
- експлозия (непромишлена)
- пожар (непромишлен)
- други (непромишлени)
Транспортна авария
- въздухоплавателна
- пътна
- железопътна
- воднотранспортна
Други бедствия и кризи, в т.ч.:
Деградиране на околната среда, в т.ч.:
- деградация на почвите
(почвена ерозия)

Код на
реда

а

Показатели

1

брой

Събития

Щети в околната среда

2

тона
3

брой
4

брой
5

тона
6

брой
7

дка
8

дка
9

дка
10

кв. км
11

кв. км
12

кв. км

13

дка

Увредени
Увредени водни площи
Риба и акваили
НеобработСелскокултури, Пчелни Използвана
унищожени
СелскоСелсковаема
Горски
стопанска
Други
защитени
стопански стопански отглеждани семей- земеделска
земеделска територии Морски
продукция
Реки
водни територии
за стопанства
площ
животни
птици
земя
/стоки/
обекти
и местоски цели
обитания

Щети в селското, горското и рибно стопанство

С Т Р.
170
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

на околната среда
Други, в т.ч.:
- Размирици, терористични
актове, етнически конфликти,
кибератаки
- Социални или икономически
кризи
- Други неизброени

- обезлесяване
- други, свързани с деградиране

а

Показатели

87823

87822

87820
87821

87712
87713

б

Код на
реда

1

брой

Събития

Щети в околната среда

2

тона
3

брой
4

брой
5

тона
6

брой
7

дка
8

дка
9

дка
10

кв. км
11

кв. км
12

кв. км

13

дка

Увредени
Увредени водни площи
Риба и акваили
НеобработСелскокултури, Пчелни Използвана
унищожени
СелскоСелсковаема
Горски
стопанска
Други
защитени
стопански стопански отглеждани семей- земеделска
земеделска територии Морски
продукция
Реки
водни територии
за стопанства
площ
животни
птици
земя
/стоки/
обекти
и местоски цели
обитания

Щети в селското, горското и рибно стопанство

БРОЙ 4
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 7 1

88001
88101
88110
88111
88112
88120
88121
88122
88123
88130
88131
88132
88133
88134
88201
88210
88211
88212
88213
88214
88215
88216
88217
88220
88221
88222
88230
88231
88232
88233
88240
88301
88310
88311
88312
88313

б

Код на
реда
2

брой
1

хил. лева

Събития

3

Общо

4

5

хил. лева

от собствени от държавния
източници
бюджет

6

от ЕС

Получени средства (приходи)

7

от други
източници

8

9

За
възстановяване

хил. лева

За реагиране

Изразходени средства (разходи)

172

ВИДОВЕ СЪБИТИЯ - ОБЩО
Геофизични, в т.ч.:
Земетресения, от тях:
- движение на земни пластове
- цунами
Движение на маси (сухо), от тях:
- срутище
- свлачище
- пропадане на земята или слягане
Вулканична дейност, от тях:
- вулканична пепел
- лахар
- пирокластичен поток
- лава
Метеорологични, в т.ч.:
Буря
- градушка
- светкавица/гръмотевична буря
- обилен дъжд
- смерч (торнадо)
- пясъчна/прашна буря
- силна буря
- вятър
Екстремни температури
- студена вълна (в т.ч. слани)
- топлинна вълна
Сурови зимни условия
- сняг/лед
- зимна буря/виелица
- мраз/скреж
Мъгла
Хидроложки, в т.ч.:
Наводнение
- дъждовно
- инфраструктурно
- морско

Показатели

Установени
загуби
общо

Раздел IV. Установени загуби, приходи и разходи за събития възникнали през отчетната година

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

Лавина
Кален поток
Климатоложки, в т.ч.:
Суша
Стихиен пожар
- горски пожар
- полски пожар: храсти, шубраци, пасища,
торф
Биологични, в т.ч.:
Инфекциозни заболявания при хората
- вирусна болест
- бактериална болест
- паразитна болест
- гъбична болест
Инфекциозни и зоонозни болести по
животните
- вирусна болест
- бактериална болест
- паразитна болест
- гъбична болест
- прионова болест
Нашествие на вредители
- нашествие на насекоми
- нашествие на други вредители
Космически явления, в т.ч.:
Сблъсък
- метеоритен удар
- въздушен взрив
Космическа буря
- енергийни частици
- геомагнитна буря
- шокова вълна
Техногенни, в т.ч.:
Промишлена авария, в т.ч.:
- химически разлив

- от подземни води
- речно

Показатели

2

хил. лева

брой
1

Събития

3

Общо

4

5

хил. лева

от собствени от държавния
източници
бюджет

6

от ЕС

Получени средства (приходи)

7

от други
източници

8

9

За
възстановяване

хил. лева

За реагиране

Изразходени средства (разходи)

ДЪРЖАВЕН

88520
88521
88522
88523
88524
88525
88530
88531
88532
88601
88610
88611
88612
88620
88621
88622
88623
88701
88710
88711

88501
88510
88511
88512
88513
88514

88314
88315
88320
88330
88401
88410
88420
88421
88422

б

Код на
реда

Установени
загуби
общо

БРОЙ 4
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 7 3

-

срутване
експлозия
пожар
теч на газ
отравяне
радиация
нефтен разлив
други (промишлени)
Други аварии (непромишлени), в т.ч.:
- срутване (непромишлено)
- експлозия (непромишлена)
- пожар (непромишлен)
- други (непромишлени)
Транспортна авария
- въздухоплавателна
- пътна
- железопътна
- воднотранспортна
Други бедствия и кризи, в т.ч.:
Деградиране на околната среда, в т.ч.
- деградация на почвите (почвена ерозия)
- обезлесяване
- други, свързани с деградиране на
околната среда
Други, в т.ч.:
- Размирици, терористични актове,
етнически конфликти, кибератаки
- Социални или икономически кризи
- Други неизброени

Показатели

3

Общо

4

5

хил. лева

от собствени от държавния
източници
бюджет

6

от ЕС

7

от други
източници

8

9

За
възстановяване

хил. лева

За реагиране

Изразходени средства (разходи)

ДЪРЖАВЕН

88821
88822
88823

2

хил. лева

брой
1

Събития

Получени средства (приходи)
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88813
88820

88712
88713
88714
88715
88716
88717
88718
88719
88720
88721
88722
88723
88724
88730
88731
88732
88733
88734
88801
88810
88811
88812

б

Код на
реда

Установени
загуби
общо

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

ВИДОВЕ СЪБИТИЯ - ОБЩО
Геофизични, в т.ч.:
Земетресения, от тях:
- движение на земни пластове
- цунами
Движение на маси (сухо), от тях:
- срутище
- свлачище
- пропадане на земята или слягане
Вулканична дейност, от тях:
- вулканична пепел
- лахар
- пирокластичен поток
- лава
Метеорологични, в т.ч.:
Буря
- градушка
- светкавица/гръмотевична буря
- обилен дъжд
- смерч (торнадо)
- пясъчна/прашна буря
- силна буря
- вятър
Екстремни температури
- студена вълна (в т.ч. слани)
- топлинна вълна
Сурови зимни условия
- сняг/лед
- зимна буря/виелица
- мраз/скреж
Мъгла
Хидроложки, в т.ч.:
Наводнение
- дъждовно
- инфраструктурно

а

Показатели

1

б
89001
89101
89110
89111
89112
89120
89121
89122
89123
89130
89131
89132
89133
89134
89201
89210
89211
89212
89213
89214
89215
89216
89217
89220
89221
89222
89230
89231
89232
89233
89240
89301
89310
89311
89312

Общо

Код на
реда

Раздел V. Приходи и разходи през отчетната година за събития, възникнали в предходни години

2

от собствени
източници
3

хил. лева

от държавния
бюджет
4

от ЕС

Получени средства (приходи)
за събития от предходни години*

5

6

хил. лева

Изразходени средства
(разходи)
за събития от предходни
от други източници
години*
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1

б

2

от собствени
източници
3

хил. лева

от държавния
бюджет
4

от ЕС

5

6

хил. лева

Изразходени средства
(разходи)
за събития от предходни
от други източници
години*

176

Лавина
Кален поток
Климатоложки, в т.ч.:
Суша
Стихиен пожар
- горски пожар
- полски пожар: храсти, шубраци, пасища, торф
Биологични, в т.ч.:
Инфекциозни заболявания при хората
- вирусна болест
- бактериална болест
- паразитна болест
- гъбична болест
Инфекциозни и зоонозни болести по животните
- вирусна болест
- бактериална болест
- паразитна болест
- гъбична болест
- прионова болест
Нашествие на вредители
- нашествие на насекоми
- нашествие на други вредители
Космически явления, в т.ч.:
Сблъсък
- метеоритен удар
- въздушен взрив
Космическа буря
- енергийни частици
- геомагнитна буря
- шокова вълна
Техногенни, в т.ч.:
Промишлена авария, в т.ч.:
- химически разлив

89313
89314
89315
89320
89330
89401
89410
89420
89421
89422
89501
89510
89511
89512
89513
89514
89520
89521
89522
89523
89524
89525
89530
89531
89532
89601
89610
89611
89612
89620
89621
89622
89623
89701
89710
89711

а

- морско
- от подземни води
- речно

Общо

Код на
реда

Показатели

Получени средства (приходи)
за събития от предходни години*

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

Декларирам, че през 2021 г. няма регистрирани събития, установени щети, приходи
и разходи за отчетната и предходни години, вкл. за превантивна дейност.:

* Приходи и разходи за събития, които не са били включени в предходните отчети.

Ръководител:
Съставител:

3

хил. лева

от държавния
бюджет

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

4

от ЕС

5

Дата:

(подпис)
(телефон)

6

хил. лева

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

2

от собствени
източници

Изразходени средства
(разходи)
за събития от предходни
от други източници
години*

ДЪРЖАВЕН

89821
89822
89823

1

б
89712
89713
89714
89715
89716
89717
89718
89719
89720
89721
89722
89723
89724
89730
89731
89732
89733
89734
89801
89810
89811
89812
89813
89820

а

срутване
експлозия
пожар
теч на газ
отравяне
радиация
нефтен разлив
други (промишлени)
Други аварии (непромишлени), в т.ч.:
- срутване (непромишлено)
- експлозия (непромишлена)
- пожар (непромишлен)
- други (непромишлени)
Транспортна авария
- въздухоплавателна
- пътна
- железопътна
- воднотранспортна
Други бедствия и кризи, в т.ч.:
Деградиране на околната среда, в т.ч.
- деградация на почвите (почвена ерозия)
- обезлесяване
- други, свързани с деградиране на околната среда
Други, в т.ч.
- Размирици, терористични актове, етнически
конфликти, кибератаки
- Социални или икономически кризи
- Други неизброени

-

Общо

Код на
реда

Показатели

Получени средства (приходи)
за събития от предходни години*

БРОЙ 4
С Т Р. 1 7 7
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УКАЗАНИЯ КЪМ СПРАВКА ЗА ВЪЗНИКНАЛИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, ИНЦИДЕНТИ И КРИЗИ
ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Справката се попълва от общинските администрации. С нея се събира информация за възникнали събития, установени човешки и
материални щети и загуби, както и приходи и разходи свързани със събития и опасности на територията на общината.
Описват се 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 Министерския съвет,
по предложение на министъра на вътрешните работи, обявяват със заповед/решение бедствено положение за цялата или за част от
съответната територия.
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.
Криза е всяка ситуация в държава членка или в трета страна, в която е настъпило вредоносно събитие, което по своя мащаб явно
превишава вредоносните събития от всекидневния живот и което значително застрашава живота и здравето на хора, има съществени
последици върху имуществото или изисква мерки за снабдяване на населението със стоки от първа необходимост. Криза е налице
и тогава, когато настъпването на такова вредоносно събитие се смята за непосредствено предстоящо. Кризи са и въоръжените
конфликти и войните.
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.
Инцидент е непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено по време и пространство действие, с висока интензивност на
сили или вследствие на човешка дейност, застрашаващо живота или здравето на хора, имуществото или околната среда.
Критична инфраструктура е система или части от нея, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни
обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението и чието
нарушаване или унищожаване би имало значителни негативни последици за Република България в резултат на невъзможността да се
запазят тези функции.
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.
Попълване на справката:
Раздел I. Приходи и разходи през отчетната година за дейности за превенция и готовност
•
•

•

Дейности за превенция, са: организационни и физически дейности (мерки) насочени към избягване или намаляване на
негативните последици от бедствия, например изграждане на защитни съоръжения, почистване на речни легла и др.
Дейности за готовност са: дейности (мерки) за повишаване на знанията и способностите на държавни структури,
организации, общности и хора, които спомагат за предвиждането, реагирането и ликвидирането на последствията от
вероятни, неизбежни, случващи се или случили се бедствия, постигнати в резултат на предварително предприети действия,
например – провеждане на обучения, учения, тренировки, закупуване на техника и лични предпазни средства, и др.
В случай, че има получени приходи за превенция и готовност без конкретна насоченост за мерки и дейности, сумата се
нанася на последния ред в събитие „Други неизброени“.

Раздел ІI. Възникнали събития и засегнати лица
•

Броят на събитията се попълва само във втори раздел, Колона 1, независимо дали има установени човешки или материални
щети и загуби, приходи или разходи за съответната отчетна година.

Важно: В броя на събитията не 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 службите за пожарна безопасност и защита
на населението, леки пътно-транспортни произшествия без жертви, регистрирани в КАТ и други.
•

Колони 2 и 9 „Общо“ се попълват независимо дали е известен броят на всички пострадали лица по пол, възраст и хора с
увреждания..
В случай, че са известни категориите „пол“ и „възраст“ сумите от колона 4 и 5, както и от колони 6, 7 и 8 трябва да отговарят на
сумата в колона 2. Съответно сумите в колони 11 и 12, както и 13, 14 и 15 следва да отговарят на сумата в колона 9.
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Раздел ІII. Материални щети – част 1
•
•

•
•

В колони 4 и 5 се попълва информация за всички сгради, с изключение на такива, които се определят като сгради на
критичната инфраструктура;
В колони 6 и 7 „Сгради/обекти на КИ“ се включват само нелинейните обекти на критичната инфраструктура като
брой засегнати обекти (КИ са: 1. Критични инфраструктури и обекти, установени по реда на Наредба за реда, начина и
компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях (Обн.
ДВ. бр. 81 от 2012 г., посл. изм. ДВ. бр. 27 от 2016 г.); 2. Стратегическите обекти и дейности от значение за националната
сигурност, определени в списъка – приложение към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 181 от 20 юли 2009 г. за определяне на
стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.);
Колони от 14 до 23 включително се посочват засегнатата линейна инфраструктура в км до първи знак след десетичния
разделител.
Колони от 26 до 28 се попълват, когато вследствие на възникнало събитие са прекъснати основни услуги за поне едно
денонощие, като всеки следващ започнал ден се посочва като един.

Раздел IІI. Материални щети – част 2
•
•

Мерните единици „брой“ и „тона“ се записват като цели числа със закръгляване. Загуби под 1 тон не се отчитат.
Мерните единици в „кв. км“ и „дка“ се записват до първи знак след десетичния разделител.

Раздел IV. Установени загуби, приходи и разходи за събития, възникнали през отчетната година
•
•
•
•

Отчитат се само установените загуби, приходи и разходи за събитията, възникнали през отчетната година. Не се включват
средства получени или изразходени през отчетната година за събития от предходни години.
Установените загуби, приходи и разходи, както и разходи за реагиране и възстановяване се посочват в хиляди лева. Загуби,
приходи и разходи под хиляда лева (1000 лв.) не се отчитат. Сумите се записват като цели числа със закръгляване. Например
ако загубите/приходите или разходите са на стойност 20 000 лв. се записва 20, а в случай, че са 20 500 лв. се записва 21.
Реагиране са: действията, които са предприети непосредствено преди, по време на или незабавно след бедствието с цел
спасяване на човешки живот, намаляване на въздействията върху здравето, осигуряване на обществената безопасност и на
основните потребности на засегнатите хора.
Възстановяване е: възобновяване или подобряване на поминъка, здравето, икономическите, физическите, социалните,
културните и природни активи, системи и дейности на засегнатото от бедствие население при спазване на принципите на
устойчивото развитие и „да изградим отново, но по-добре“, с цел избягване или намаляване на бъдещия риск от бедствия.

Раздел V. Приходи и разходи през отчетната година за събития, възникнали в предходни години
•

Отчитат се само приходи и разходи за намаляване на риска от бедствия, които не са били включени в предходните
годишни отчети, поради забавяне на плащания, събития възникнали в края на отчетната година и други причини.

Повече информация за дефинициите и методология на изследването е налична на следния адрес: https://www.nsi.bg/bg/
node/2892.
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ОБЩИНА БУРГАС

ОБЩИНА ТРОЯН

РЕШЕНИЕ № 28-10
от 30 ноември 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 1, 3 и 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Бургас, реши:
1. Одобрява проект за изменение на ОУП
на гр. Бургас в обхват на устройствена зона
13/Смф, с който се обособява нова устройствена
подзона 13/Смф3 – територия с многофункционално предназначение за обществено обслужване, търговия, безвредни производства, жилища,
спорт и атракции и други допълващи функции,
без да се допускат обекти за дейности с вредни
отделяния и влияния. При изготвяне на ПУП
за имоти в територията задължително се отразява и функционалното зониране на имота и
се представя РУП, с който се определя точното
разположение и очертанието на сградите и минималните разстояния между тях и до имотните
граници, в т.ч. и през улиците. Минимум 50%
от терена, предвиден за озеленяване, да бъде с
едроразмерна растителност. Предвидените показатели за застрояване за новата устройствена
подзона са: плътност – до 60%, Кинт. – до 3,0,
височина – над 15 м, и озеленяване – мин. 30%,
и за устройствена зона 13/Смф се допуска високо
застрояване над 15 м при спазване на всички
останали нормативни изисквания.
2. Одобрява проект за изменение на ОУП
на гр. Бургас в обхват на устройствена зона
12/Смф и 16/Смф, с който се обособява нова
устройствена подзона 12/Смф2 – територия с многофункционално предназначение за обществено
обслужване, търговия, безвредни производства,
жилища, спорт и атракции и други допълващи
функции, без да се допускат обекти за дейности
с вредни отделяния и влияния. При изготвяне на
ПУП за имоти в територията задължително се
отразява и функционалното зониране на имота и
се представя РУП, с който се определя точното
разположение и очертанието на сградите и минималните разстояния между тях и до имотните
граници, в т.ч. и през улиците. Минимум 50%
от терена, предвиден за озеленяване, да бъде с
едроразмерна растителност. Предвидените показатели за застрояване за новата устройствена
подзона са: плътност – до 60%, Кинт. – до 3,0,
височина – над 15 м, и озеленяване – мин. 30%,
и за устройствена зона 12/Смф и 16/Смф се допуска високо застрояване над 15 м при спазване
на всички останали нормативни изисквания.
3. Одобрява проект за изменение на ОУП на
гр. Бургас в обхват на устройствена зона 02573/13 за
ПИ с идентификатори 07079.13.2342, 07079.13.2344,
07079.13.2345 и 07079.13.326 по КК на гр. Бургас, с
който за имотите се обособява нова територия с
устройствен режим – територия за производство
на електроенергия от възобновяеми източници,
с допустими показатели за застрояване съгласно
чл. 25 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ.

РЕШЕНИЕ № 545
от 23 декември 2021 г.

64

Председател:
С. Турманова

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 12 и ал. 2
от ЗМСМА, чл. 127, ал. 2 във връзка с чл. 103,
ал. 1, т. 1 и чл. 106 от ЗУТ, Решение № 1 от
протокол № 21 от 17.11.2021 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията,
Общинският съвет – Троян, реши:
Одобрява общия устройствен план на община
Троян във фаза окончателен проект (ОУП на община Троян – Графични материали, неразделна
част от настоящото решение).
1. Текстови материали:
Обяснителна записка с Правила и нормативи
за прилагане на ОУП.
2. Графични материали:
– ОУП на община Троян (окончателен проект);
– схема „Културно-историческо наследство“;
– „Съобщителна схема“;
– схема „Екология“;
– схема „Зелена система“;
– схема „Транспорт“;
– схема „Канализация“;
– схема „Водоснабдяване“;
– схема „Геология“;
– схема „Хидрогеология“;
– схема „Електро“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа,
издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Ловеч.

65

Председател:
П. Пенков

9. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) във
връзка с чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № РС-1 от 5.01.2022 г. е поправена очевидна
фактическа грешка, допусната при изписване
наименованието на обекта в Разрешение за строеж № РС-71 от 6.10.2021 г. (ДВ, бр. 86 от 2021 г.),
като на страница втора текстът „междугарието
Хан Аспарух – Айтос“ да се чете „междугарието
Черноград – Айтос“. На основание чл. 62, ал. 2 от
АПК заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
138
44. – Академията на МВР – София, обявява
конкурс за заемане на една академична длъжност
доцент за държавни служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР от област на висшето
образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност,
учебна дисциплина „Оперативно-издирвателна
дейност за противодействие на конвенционалната
престъпност“ в катедра „Оперативно-издирвателна дейност“ на факултет „Полиция“ при Акаде-
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мията на МВР със срок 2 месеца от обнародване
на обявата в „Държавен вестник“. Изискванията
към кандидатите и необходимите документи са
публикувани на сайта на академията. Документи
и справки на тел. 02/9829 316.
133
1. – Тех н и ческ и я т у н и верси т е т – Софи я,
обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.5. Математика, специалност
„Математическо моделиране и приложение на
математиката“ – един към катедра „Математическо моделиране и числени методи“ – ФПМИ,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в Техническия
университет – София, във факултетната канцелария на ФПМИ – каб. 2228а, тел. 02/965 33 79.
135
72. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академична длъжност главен
асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки,
научна специалност „Органична химия“ – един
към Катедрата по химични науки на Фармацевтичния факултет; 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Психиатрия“ – един към Катедрата
по психиатрия и медицинска психология; научна
специалност „Оториноларингология“ – двама към
Катедрата по ушни, носни и гърлени болести; научна специалност „Инфекциозни болести“ – един
към Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина; научна специалност „Гръдна хирургия“ – един към Катедрата по
специална хирургия; научна специалност „Обща
хирургия“ – един към Катедрата по специална
хирургия; научна специалност „Педиатрия“ – един
към Катедрата по акушерство и гинекология,
всички към Медицинския факултет; научна специалност „Медицина на бедствените ситуации (на
катастрофите)“ – един към Катедрата по епидемиология и МБС, секция МБС на Факултета по
обществено здраве; професионално направление
7.2. Стоматология, научна специалност „Орална хирургия“ – един към Катедрата по орална
хирургия, научна специалност „Терапевтична
дентална медицина“ – един към Катедрата по
оперативно зъболечение и ендодонтия на Факултета по дентална медицина; професионално
направление 7.3. Фармация, научна специалност
„Технология на лекарствените форми и биофармация“ – един към Катедрата по фармацевтични
науки на Фармацевтичния факултет, всички за
нуждите на преподаването на английски език
със срок 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил
Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 200-521.
80
31. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 652 по
протокол № 41 от 14.10.2021 г. на Столичния общински съвет е одобрен подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация за поземлени имоти с идентификатори 68134.1970.4424,
68134.1970.4425, 68134.1970.4426, 68134.1970.4427,
68134.1970.4428, създаване на нови У ПИ ІI-
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4424 – „за ЖС“, УПИ IIІ-4425 – „за ЖС“, УПИ
IV-4426 – „за ЖС“, УПИ V-4427 – „за ЖС“, и
УПИ VI-4428 – „за ЖС“, кв. 16, м. Ботаническа
градина; изменение на план за улична регулация в частта между о.т. 443в – о.т. 443г; план за
улична регулация за създаване на нова улица от
о.т. 500 – о.т. 501 – о.т. 502 – о.т. 503 – о.т. 504 –
о.т. 505 – о.т. 506 – о.т. 507 – о.т. 507а, м. Ботаническа градина; план за застрояване на новосъздадени УПИ ІI-4424 – „за ЖС“, УПИ IIІ-4425 – „за
ЖС“, УПИ IV-4426 – „за ЖС“, УПИ V-4427 – „за
ЖС“, и УПИ VI-4428 – „за ЖС“, кв. 16, м. Ботаническа градина; план-схеми на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура
по части „Водоснабдяване и Канализация“ в
обхвата на проекта. Решението и проектът са
изложени в Район ,,Витоша“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в Район „Витоша“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
67
1. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че с протокол № 49 от 17.12.2021 г. на комисията
по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ е приет проект за
ПНИ на част от селищно образувание „Терасите“, землище гр. Аксаково, община Аксаково,
област Варна, относно имоти с № 241, 1567 и
1568 в изпълнение на влязло в законна сила на
26.02.2015 г. съдебно решение по к.адм. дело
№ 3978/2014 г. на Административния съд – Вар
на, с което е оставено в сила съдебно Решение
№ 4995 от 29.10.2014 г. по гр. д. № 17652/2013 г. на
Варненския районен съд. Проектът за изменение
е изложен за разглеждане в Община Аксаково,
област Варна, ет. 4, стая 2, дирекция „Устройство
на територията“. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проектите до кмета на общината.
130
62. – Община Видин на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 145, взето
с протокол № 9 от 18.10.2021 г. на Общинския
съвет – Видин, е одобрен подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе
за заустване на пречистени отпадни води извън
границите на урбанизираната територия за обект:
„Заустване на пречистени отпадъчни води от винарска изба „Бонония Естейт“ в УПИ II-000030
в река Дунав“, в обхват ПИ с идентификатори:
39147.8.31, 39147.8.29 и 39147.8.3 в територията на
КВС на землището на с. Кошава, м. Дунаре,
община Видин. Дължината на трасето е 143,62 м.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
84
62а. – Община Видин на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 146, взето
с протокол № 9 от 18.10.2021 г. на Общинския
съвет – Видин, е одобрен проект за подробен
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устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП) за проектиране на подземна оптична кабелна линия извън границите на урбанизираната
територия за обект: „Оптична кабелна линия от
кабелна шахта до винарска изба „Бонония Естейт“
в УПИ II-000030“, в обхват ПИ с идентификатори: 39147.8.30, 39147.8.31, 39147.13.39, 39147.9.1 и
39147.8.2 в територията на КВС на землището на
с. Кошава, м. Дунаре, община Видин. Дължината на трасето е 547,2 м, като в урбанизираната
територия е 215,4 м, а в землището на с. Кошава – 331,8 м. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
85
1. – Община Вълчи дол на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 690, протокол № 32 от заседание
на Общинския съвет – Вълчи дол, проведено на
30.11.2021 г., е одобрен проект за ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) – I вариант на трасето за обект: Тръбопровод с помпена
станция за напояване на ПИ с идентификатор
№ 84022.23.51 по КККР на с. Щипско, община
Вълчи дол, област Варна. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
обжалват решението за одобряване на ПУП – ПП
чрез кмета на община Вълчи дол до Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
131
2. – Община Димово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 190, взето
по протокол № 25 от 27.10.2021 г. на Общинския
съвет – Димово, е одобрен подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе за
транспортен достъп през поземлен имот с идентификатор 87477.27.5 (полски, ведомствен път) до
поземлени имоти с идентификатори 87477.26.57,
87477.26.58, 87477.26.59 и 87477.26.60, урегулирани
съответно в УПИ I-57, II-58, III-59 и IV-60 в кв.
26 по КККР на с. Яньовец, община Димово,
област Видин.
81
1. – Община Казанлък на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 581 от
20.12.2021 г. на Общинския съвет – Казанлък, са
одобрени: изменение на план за улична регулация
(ПУР) и на поземлени имоти за обекти на публична
собственост по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ на част от
„Централна градска част“ и част от кв. Новенски
в гр. Казанлък и следващите изменения към тях
с обща площ 1910 дка, затворени от ул. Москва,
ул. Софроний Врачански, ул. Кенали, бул. Никола
Петков, ул. Капрони, ул. Генерал Драгомиров
и ул. Александър Стамболийски; изменение на
план за регулация на части от квартали 15, 31, 44,
131, 132, 143, 164, 188, 198, 199, 201, 214, 229, 234,
235, 236, 254, 261-266, 268 и кръстовище между
ул. Христо Ботев, ул. Македония и ул. Сливница
по плана на гр. Казанлък. Улицата, разположена между о.т. 9600 и о.т. 9601, вместо с ширина
4,40 м, да бъде увеличена на 5,00 м.
86
3. – Община Котел, област Сливен, на осно
вание чл. 129, ал. 1 от ЗУ Т съобщава, че с
Решение № 374 от 29.11.2021 г. на Общинския
съвет – Котел, е одобрен проект за ПУП – ПП с
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цел осигуряване на достъп до ПИ с идентификатор
47528.30.853 в м. Вътро поле, с. Медвен, област
Сливен. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
53
4. – Община Котел, област Сливен, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 390 от 22.12.2021 г. на Общинския съвет – Котел, е одобрен проект за ПУП – ПП за трасе на
ел. кабел с цел захранване с ел. енергия на ПИ с
идентификатор 36681.50.1 по к.к. на с. Катунище,
област Сливен. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
54
5. – Община Котел, област Сливен, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 391 от 22.12.2021 г. на Общинския
съвет – Котел, е одобрен проект за ПУП – ПП за
трасе на ел. кабел с цел захранване с ел. енергия
на ПИ с идентификатор 36681.50.2 по к.к. на с.
Катунище, област Сливен. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация.
62
1. – Община Кочериново на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересовани лица, че са изработени помощен план и
план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от
ПЗРЗСПЗЗ и придружаващата ги документация
за имоти в землището на с. Бараково, община
Кочериново, област Кюстендил, приети с протокол
№ РД-18-308 от 10.12.2021 г. на комисия, назначена със Заповед № ОА-РД-22-6 от 8.11.2021 г. на
областния управител на област Кюстендил. Плановете се намират в Община Кочериново, ет. 1,
стая № 12. В едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и
възражения по плановете и придружаващата ги
документация до кмета на община Кочериново
на основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ.
132
196. – Община Куклен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 414, взето на редовно заседание
с протокол № 39 от 29.12.2021 г. на Общинския
съвет – Куклен, е одобрен подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Утвърждаване
на трасе за транспортен достъп на ПИ 40467.11.588
в землище на гр. Куклен, местност Бунар Йолу през
ПИ 40467.11.197 – селскостопански път, публична
общинска собственост, и ПИ 40467.11.382 – селскостопански път, публична общинска собственост, община Куклен“. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Куклен, пред
Административния съд – Пловдив.
137
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1. – Община гр. Нови пазар, област Шумен,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че Общинският съвет – Нови пазар, с Решение
№ 350-34 от 23.12.2021 г. е одобрил проект за
ПУП (подробен устройствен план) – СПС (специализирана план-схема) за трасе на техническата
инфраструктура – ел. провод до ПИ 52009.501.1418
в урбанизираната територия на гр. Нови пазар,
собственост на „Селект“ – ЕООД, Софи я, и
ПУП – ПП (парцеларен план) за частта от трасето, попадаща извън регулацията на гр. Нови
пазар. Трасето на ел. провода преминава през
имоти, както следва: ПИ 52009.57.233 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, земеделска територия, публична общинска собственост,
ПИ 52009.68.356 – „друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение“, земеделска територия, собственост на „Керамик Техно
Сервиз“ – ООД, ПИ 52009.69.229 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, земеделска
територия, публична общинска собственост, ПИ
52009.68.209 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, земеделска територия, публична
общинска собственост, ПИ 52009.338.230 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, урбанизирана територия, публична общинска собственост,
ПИ 52009.338.339 – „за селскостопански, горски,
ведомствен път“, урбанизирана територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.504.84 – „за
друг обществен обект, комплекс“, урбанизирана
територия, частна общинска собственост, ПИ
52009.504.83 – „за второстепенна улица“, урбанизирана територия, публична общинска собственост,
ПИ 52009.504.179 – „за второстепенна улица“,
урбанизирана територия, публична общинска
собственост, ПИ 52009.338.339 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, урбанизирана
територия, публична общинска собственост,
ПИ 52009.501.487 – „за второстепенна улица“,
урбанизирана територия, публична общинска
собственост, ПИ 52009.501.486 – „територия на
транспорта – за местен път“, публична общинска
собственост, ПИ 52009.501.485 – „за второстепенна
улица“, урбанизирана територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.501.223 – „за друг
вид застрояване“, урбанизирана територия, частна
общинска собственост, ПИ 52009.501.1 – „за второстепенна улица“, урбанизирана територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.501.1418 – „за
друг вид производствен, складов обект“, урбанизирана територия, собственост на „Селект“ – ЕООД.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението на
ОбС – Нови пазар, за одобряване на проекта пред
Административния съд – Шумен, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
87
2. – Община гр. Нови пазар, област Шумен,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че Общинският съвет – Нови пазар, с Решение
№ 349-34 от 23.12.2021 г. е одобрил проект за
ПУП (подробен устройствен план) – СПС (специализирана план-схема) за трасе на техническата
инфраструктура – ел. провод, до ПИ 52009.501.1419
в урбанизираната територия на гр. Нови пазар,
собственост на „Интер Солар Енерджи“ – ЕООД,
София, и ПУП – ПП (парцеларен план) за частта от трасето, попадаща извън регулацията на
гр. Нови пазар. Трасето на ел. провода преминава
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през имоти, както следва: ПИ 52009.57.233 – „за
селскостопански, горски, ведомствен път“, земеделска територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.68.356 – „друг вид поземлен
имот без определено стопанско предназначение“,
земеделска територия, собственост на „Керамик
Техно Сервиз“ – ООД, ПИ 52009.69.229 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, земеделска територия, публична общинска собственост,
ПИ 52009.68.209 – „за селскостопански, горски,
ведомствен път“, земеделска територия, публична
общинска собственост, ПИ 52009.338.230 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, урбанизирана територия, публична общинска собственост,
ПИ 52009.338.339 – „за селскостопански, горски,
ведомствен път“, урбанизирана територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.504.84 – „за
друг обществен обект, комплекс“, урбанизирана
територия, частна общинска собственост, ПИ
52009.504.83 – „за второстепенна улица“, урбанизирана територия, публична общинска собственост,
ПИ 52009.504.179 – „за второстепенна улица“,
урбанизирана територия, публична общинска
собственост, ПИ 52009.338.339 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, урбанизирана
територия, публична общинска собственост,
ПИ 52009.501.487 – „за второстепенна улица“,
урбанизирана територия, публична общинска
собственост, ПИ 52009.501.486 – „територия на
транспорта – за местен път“, публична общинска
собственост, ПИ 52009.501.485 – „за второстепенна
улица“, урбанизирана територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.501.223 – „за друг
вид застрояване“, урбанизирана територия, частна
общинска собственост, ПИ 52009.501.1 – „за второстепенна улица“, урбанизирана територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.501.1419 – „за
друг вид производствен, складов обект“, урбанизирана територия, собственост на „Интер Солар
Енерджи“ – ЕООД. Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват
решението на ОбС – Нови пазар, за одобряване
на проекта пред Административния съд – Шумен,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
88
14. – Община Самоков на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че с Решение № 1100 от заседание на
Общинския съвет – гр. Самоков, с протокол № 29
от 28.10.2021 г. е одобрен подробен устройствен
план – план-схема за обект „Оптична свързаност на „А1 България“ – ЕАД, на територията
на гр. Самоков в свободен изкоп“ като част от
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на гр. Самоков, преминаващо през
поземлени имоти № 65231.914.164, № 65231.914.160,
№ 65231.914.149, № 65231.903.382, № 65231.903.381,
№ 65231.903.308, № 65231.903.389, № 65231.903.391,
№ 65231.903.390, № 65231.914.307, № 65231.914.359,
№ 65231.914.334, № 65231.914.559, № 65231.914.465,
№ 65231.914.566 и № 65231.914.240, общинска
собственост. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Самоков, пред Административния съд – София област.
35
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14а. – Община Самоков на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че с Решение № 1101 от заседание на
Общинския съвет – гр. Самоков, с протокол № 29
от 28.10.2021 г. е одобрен подробен устройствен
план – план-схема за обект „Абонатен шкаф на „А1
България“ – ЕАД, на територията на гр. Самоков“
като част от подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на гр. Самоков, засягащо поземлен имот № 65231.914.224, общинска
собственост. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Самоков, пред Админис
тративния съд – София област.
38
14б. – Община Самоков на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че с Решение № 1102 от заседание на
Общинския съвет – Самоков, с протокол № 29
от 28.10.2021 г. е одобрен подробен устройствен
план – план-схема за обект „Отклонение с оптични трасета на „А1 България“ – ЕАД, до БС
SFO 0078“ като част от подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на гр.
Самоков, преминаващо през поземлени имоти
№ 65231.907.147, № 65231.907.153, № 65231.907.155,
№ 65231.907.156, № 65231.907.158, № 65231.907.157,
№ 65231.907.160, № 65231.907.161, № 65231.907.166,
№ 65231.914.224, № 65231.914.530, № 65231.907.148,
№ 65231.914.528, № 65231.914.216, № 65231.914.265,
№ 65231.914.42 и № 65231.914.242, общинска собственост. Решението подлеж и на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Самоков, пред Административния съд – София област.
36
29. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект:
„Изменение на подробен устройствен план – парцеларен п лан за елек т роза х ранване на ПИ
66425.505.114 по кадастралната карта на гр. Силистра“. Проектът е изложен за запознаване в
Община Силистра, стая № 216. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
69
1. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 865 от
20.12.2021 г. на Общинския съвет – Сливен, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за пътна връзка в
имот с идентификатор 67338.48.35 с НТП – „дере“,
и имот с проектен идентификатор 67338.48.63 с
НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен
път“, за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 67338.48.29, отреден
„за автосервиз и автокъща“, местност Сливенски
кър, землище гр. Сливен. Решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ до Административния
съд – Сливен.
77
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1а. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 866 от
20.12.2021 г. на Общинския съвет – Сливен, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на ел.
кабел НН от УНН на ТП „КЗС Трапоклово“,
извод СН „Драгоданово“, ПС „Стралджа“ до ПИ
73016.38.23 с НТП – „за друг вид производствен,
складов обект“, и преминаващ през ПИ 73016.38.48
с НТП – „за местен път“, ПИ 73016.38.235 с
НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен
път“, и ПИ 73016.38.90 с НТП – „за местен път“,
всички общинска собственост, землище с. Трапоклово, община Сливен. Решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ до Административния
съд – Сливен.
78
1б. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 867 от
20.12.2021 г. на Общинския съвет – Сливен, е одоб
рен подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти 15237.2.159 и 15237.2.141
и части от поземлени имоти 15237.2.158 (с проектни идентификатори 15237.2.211 и 15237.2.213) и
15237.2.165 (с проектен идентификатор 15237.2.209),
местност Средната пътека, землище с. Глушник,
община Сливен, с цел промяна предназначението
на земеделската земя „за разширение на съществуващ гробищен парк“, представляващ поземлен
имот 15237.2.159. Решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ до Административния съд – Сливен.
79
25. – Община Сливница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на ПУП – ПП за обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8
„Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270,
участък от км 1+000 до км 32+447.20“, в частта му, касаеща пътен възел при км 21+004, в
землище с. Алдомировци, община Сливница,
Софийска област. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с предложения проект в сградата
на Община Сливница и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
34
123. – Общ ина Т ърговище на основа н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 12 по протокол № 30 от 22.12.2021 г. на Общинския съвет – Търговище, е одобрен проект
на ПУП – парцеларен план за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения
за нуждите на „Електроника НС“ – ЕООД, на
територията на община Търговище“, с който се
определят трасе и сервитут на подземната оптична мрежа през поземлени имоти – общинска
и държавна собственост. Съгласно приложения
регистър към парцеларния план проектното трасе
на оптичната кабелна мрежа се предвижда да
засегне следните: общински поземлени имоти
с идентификатори 73626.528.1210, 73626.204.243,
73626.124.1, 73626.126.1, 73626.130.1, 73626.136.1,
73626.143.1, с начин на трайно ползване (НТП):
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„за селскостопански, горски, ведомствен път“, и
поземлен имот с идентификатор 73626.528.1211, с
НТП: „за друг вид водно течение“ (с пресичане
по съществуващ мост), в землището на гр. Търговище; общински поземлени имоти с идентификатори 69599.13.14, 69599.12.11, 69599.11.1, 69599.10.18,
69599.34.20, 69599.14.16, 69599.15.18, 69599.16.14, с
НТП: „за селскостопански, горски, ведомствен
път“, поземлен имот с идентификатор 69599.8.105,
с НТП: „гори и храсти в земеделски земи“, в землището на с. Стража; държавен поземлен имот
с идентификатор 69599.18.37, с НТП: „за друг вид
водно течение“ (с пресичане по съществуващ мост),
в землището на с. Стража; общински поземлени
имоти с идентификатори 63241.8.32, 63241.8.35,
63241.8.37, 63241.9.43, 63241.9.83, 63241.5.103,
63241.4.1, 63241.4.45, 63241.3.129, 63241.3.79, с НТП:
„за селскостопански, горски, ведомствен път“,
поземлен имот с идентификатор 63241.9.222, с
НТП: „за напоителен канал“ (с пресичане по
съществуващ мост), в землището на с. Руец;
държавни поземлени имоти с идентификатори
63241.1.143, 63241.1.138 – територии на транспорта (като пресичането на пътните платна е с
хоризонтален сондаж), в землището на с. Руец;
общински поземлени имоти с идентификатори
03037.11.186, 03037.11.292, с НТП: „за селскостопански, горски, ведомствен път“, и поземлен имот
с идентификатор 03037.11.180, с НТП: „нива“, в
землището на с. Баячево. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Общинския съвет – Търговище,
пред Административния съд – Търговище.
70
5. – Община Царево на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с
Решение № 333 от 30.11.2021 г. на ОбС – Царево, e
одобрен проект за ПУП – ПП (парцеларен план)
във връзка с изграждането на „Външно ел. захранване на вилна сграда в ПИ 48619.6.589 по КККР
на гр. Царево, м. Арапя, община Царево“. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Царево,
пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
56
5а. – Община Царево на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че с Решение № 334 от 30.11.2021 г. на ОбС – Царево, e одобрен проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) във връзка с изграждането на „Външно ел.
захранване на вилни сгради в ПИ 48619.5.556 по
КККР на гр. Царево, м. Арапя, община Царево“.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Царево, пред Административния съд – Бургас, в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
57
5б. – Община Царево на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че с Решение № 335 от 30.11.2021 г. на
ОбС – Царево, e одобрен проект за ПУП – ПП
(парцеларен план) във връзка с изграждането
на „Подземно трасе на водопровод с начало
от съществу ващ водопровод, намиращ се в
ПИ 44094.12.1136 по К К на с. Лозенец, община Царево, до ПИ 10361.2.626 по КККР на
с. Велика, община Царево“. Решението подлежи
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на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
чрез Общинския съвет – Царево, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
58
5в. – Община Царево на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че с Решение № 336 от 30.11.2021 г. на ОбС – Царево, e одобрен проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
във връзка с изграждане на „Обслужващ път
с начало ПИ 44094.14.13 (път Царево – Лозенец) до ПИ 44094.1.1123 (УПИ XIV, кв. 69) и
ПИ 44094.1.1118 (УПИ IX, кв. 69) по КККР на
м. Тарфа, с. Лозенец, община Царево“. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ чрез Общинския съвет – Царево, пред
Административния съд – Бургас, в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
59
5. – Община с. Калояново, област Пловдив,
на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен помощен план на земите,
предоставени за ползване на граждани въз основа
на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за местност Под
селото в землището на с. Отец Паисиево, община
Калояново, област Пловдив, който е изложен в
сградата на Община Калояново и в кметството на
с. Отец Паисиево. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени искания
и възражения по плана и придружаващата го
документация до кмета на общината.
55
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване на разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет
на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА с Решение
№ 5 по протокол № 23/15.12.2011 г., изм. и доп.
с Решение № 281 по протокол № 13/12.07.2012 г.,
изм. и доп. с Решение № 528 по п ро т окол
23/21.03.2013 г., изм. и доп. с Решение № 884 по
протокол № 33/23.01.2014 г., изм. и доп. с Решение
№ 1326 по протокол № 47/26.02.2015 г., изм. и доп.
с Решение № 838 по протокол № 33/19.04.2018 г.,
изм. с Решение № 29/17.09.2018 г. на АС – Русе,
по адм. дело № 321/2018 г., изм. и доп. с Решение
№ 4 по протокол № 2/05.12.2019 г., изм. и доп. с
Решение № 331 по протокол № 14/19.11.2020 г.,
изм. и доп. с Решение № 391 по п ро т окол
№ 7/28.01.2021 г., изм. и доп. с Решение № 419
по протокол № 18/25.02.2021 г., а именно: чл. 4,
ал. 2 в частта „…след консултация с Председателския съвет“, чл. 15, ал. 1, т. 13, чл. 17, т. 1,
чл. 18, ал. 1 и 2, чл. 19, ал. 1, 2 и 3, чл. 60, ал. 2 в
частта „...подпомаган от председателския съвет“
и чл. 61, ал. 2 от правилника, по което оспорване
е образувано адм. дело № 740 по описа на Административния съд – Русе, за 2021 г., 3-ти състав,
насрочено за разглеждане в съдебно заседание
на 16.02.2022 г. от 10,30 ч.
93
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Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Фондация „Гринберг“, Пловдив, на Правилника за организацията
и дейността на пенсионерските клубове и клуба
на инвалида на територията на община Тутракан,
приет с Решение № 832 по протокол № 62 от
26.06.2015 г. на Общинския съвет – Тутракан, по
което е образувано адм.д. № 246/2021 г. по описа
на Административния съд – Силистра.
73
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Фондация „Гринберг“ на
Наредба № 27 за организацията и дейността на
клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания на територията на община Дулово, по което
е образувано адм.д. № 244/2021 г. по описа на
Административния съд – Силистра.
74
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Фондация
„Гринберг“ на Правилника за организацията и
дейността на клубовете на инвалида и пенсионера
в община Силистра, по което е образувано адм.д.
№ 249/2021 г. по описа на Административния
съд – Силистра.
75
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от Фондация „Гринберг“
на Наредбата за издаване на карти за паркиране
на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания в община
Ситово, приета с Решение № 112 по протокол
№ 14 от 18.12.2018 г. от заседание на Общинския
съвет – с. Ситово, по което е образувано адм.д.
№ 240/2021 г. по описа на Административния
съд – Силистра.
76
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по протест на прокурор в Софийската
окръжна прокуратура, с който се оспорват като
незаконосъобразни чл. 17, ал. 1 и 2, чл. 18, т. 1 – 5,
чл. 38, т. 2, чл. 51, ал. 2 в частта „председателски
съвет“ и чл. 92 в частта „председателски съвет“
от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – гр. Долна баня, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, приет с Решение № 6, взето с
протокол № 2 от 19.11.2019 г., на Общинския
съвет – гр. Долна баня, е образувано адм.д.
№ 1213/2021 г. по описа на съда. Делото е насрочено в открито съдебно заседание на 16.02.2022 г.
от 10 ч.
89
Софийският районен съд, III гр. отделение,
80 състав, призовава Армаан Назир, роден на
8.08.1991 г., гражданство Пакистан, без регистрация и постоянен адрес в Република България, с
неизвестен адрес в чужбина, като ответник по гр. д.
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№ 35508/2021 г. по описа на Софийския районен
съд, ГО, 80 гр. състав, да се яви в едномесечен
срок считано от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ в съда за получаване на
съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба
и приложенията към нея, предявена от Грациела
Кирилова Димитрова, както и да посочи съдебен
адрес в страната. При неявяване книжата ще се
смятат за редовно връчени и на заинтересованата
страна ще бъде назначен особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
103
Софийският районен съд, III гражданско отделение, 91 състав, призовава в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ ответника Бахзад Тахир Абдулразак, ЕГН 8712226268,
гражданин на Ирак, с постоянен и настоящ адрес:
София, ул. Солунска № 14, ет. 3, ап. 5, да се яви
в канцеларията на Софийския районен съд, за да
получи препис от исковата молба и приложенията към нея по гр. д. № 52438/2021 г. по описа на
съда, заведено от Кристина Миколаивна Каурова
от София, по чл. 49 от СК. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
104
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр.д. № 1296/2019 г.
по предявен иск от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество с БУЛСТАТ 131463734,
представлявана от председателя Сотир Цацаров,
срещу Георги Николаев Чернев, ЕГН 7511135586, с
постоянен адрес: Варна, ул. Стефан Самсиев № 24,
и Галина Димитрова Чернева, ЕГН 7708251130,
с постоянен адрес: Варна, ул. Стефан Самсиев
№ 24, с искане за отнемане в полза на държавата
на имущество на ответниците на обща стойност
1 551 453,03 лв., формирано от следните вещи и
парични суми, претендирани от следните ответници, както следва:
1. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Георги Николаев Чернев,
ЕГН 7511135586:
– сумата в общ размер на 137 500 лв., представ
ляваща направените от Георги Николаев Чернев
допълнителни парични вноски в „Чернев – Клима“ – ООД (сега „Нико Клима 2014“ – ЕООД),
през 2009 г. и 2010 г., за които не е установен
законен източник.
2. На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Галина Димитрова Чернева, ЕГН 7708251130:
– сумата в размер на 2000 лв., представляваща равностойността на придобитите 50 дяла в
капитала на търговско дружество „Чернев Клима – Сервис“ – ЕООД, ЕИК 200928951, за които
не е установен законен източник;
– сумата в размер на 10 лв., представляваща
равностойността на придобитите 10 дяла в капитала на търговско дружество „Клима 2013“ – ЕООД,
ЕИК 202860207, за които не е установен законен
източник;
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– сумата в размер на 60 лв., представляваща
равностойността на придобитите 6 дяла в капитала на търговско дружество „Чернев Клима
Инженеринг“ – ЕООД, ЕИК 203702847, за които
не е установен законен източник;
– сумата в размер на 100 000 лв., представляваща предоставен заем от Галина Димитрова
Чернева на „Ауто гуми – Варна“ – ООД, за който
не е установен законен източник;
– сумата в общ размер на 2000 лв., представ
ляваща платени лихви по предоставен заем от
Галина Димитрова Чернева на „Ауто гуми – Вар
на“ – ООД, за който не е установен законен
източник;
– сумата в общ размер на 112 450 лв., представ
ляваща предоставен заем от Галина Димитрова
Чернева на „Чернев Клима – Сервис“ – ЕООД, за
който не е установен законен източник;
– сумата в общ размер на 11 789,64 лв., представляваща платени лихви по предоставен заем
от Галина Димитрова Чернева на „Чернев Клима – Сервис“ – ЕООД, за който не е установен
законен източник.
3. На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Георги Николаев Чернев,
ЕГН 7511135586, и Галина Димитрова Чернева, ЕГН
7708251130:
– поземлен имот с идентификатор
№ 10135.2526.1646 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-92 от 14.10.2008 г. на и.д. на АГКК
с последно изменение Заповед № КД-14-03-1093
от 29.04.2011 г. на началника на СГКК – Варна,
с площ 878 кв. м по скица, а по документ за
собственост – 900 кв. м, с трайно предназначение – урбанизирана територия, начин на трайно
ползване – за ниско застрояване, до десет метра,
стар идентификатор № 10135.2526.287, номер по
предходен план: 1159, кв. 12, парцел XVI, при съседи: 10135.2526.9615, 10135.2526.285, 10135.2526.288,
10135.2526.296, 10135.2526.9514 и 10135.2526.217,
ведно с построената в него жилищна сграда,
намираща се в гр. Варна, община Варна, област
Варна, цялата с площ 160 кв. м и разгърната
застроена площ 360 кв. м съгласно архитектурен
проект, състоящ се от: на първи етаж – преддверие, санитарен възел, дневен тракт с кухня
и трапезария, килер (склад) и стълбище към
втори етаж, и на втори етаж – галерия (преддверие), сервизно помещение, стая за гости, детска
стая с килер, родителска спалня с гардеробна и
самостоятелен санитарен възел и покрита тераса, представляваща по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-92 от 14.10.2008 г. на и.д. на АГКК, сграда
с идентификатор № 10135.2526.1646.1, предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, брой
етажи – 2, застроена площ – 195 кв. м, построена в
поземлен имот с идентификатор № 10135.2526.1646,
стар идентификатор № 10135.2526.287.2, номер по
предходен план – няма, собственост на Георги
Николаев Чернев, ЕГН 7511135586, и Галина
Димитрова Чернева, ЕГН 7708251130, съгласно
нотариален акт за покупко-продажба № 51, том
5, peг. № 4652, дело № 851 от 24.09.2007 г. на
нотариус Даниела Върлева, с район на действие
Варненски районен съд, peг. № 480 (акт № 954,
том 88, вх. 27987, дело № 21663 от 24.09.2007 г.
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на СВ – Варна) и удостоверение за въвеждане
в експлоатация на строеж № 284/21.12.2009 г.,
издадено от Община Варна, район „Приморски“;
пазарна стойност на поземления имот ведно с
изградената в него жилищна сграда към настоящия момент: 800 000 лв.;
– мотоциклет, марка „Пиаджио“, модел „М45“,
рег. № В1364В, рама № ZAPM4520200035107, двигател № М454М1088121, който е с дата на първа
регистрация 22.05.2017 г., регистриран на Галина
Чернева и придобит в СИО от Георги и Галина
Черневи; пазарна стойност на мотоциклета към
настоящия момент: 8500 лв.;
– л е к а в т о м о б и л , м а р к а „То й о т а“, м о дел „Ланд Кру изер“, peг. № В8034ВН, рама
№ JTEAZ29J000018883, двигател № 1KD1138406, с
дата на първа регистрация 13.08.2009 г., регистриран на Галина Димитрова Чернева и придобит в
СИО от Георги и Галина Черневи; пазарна стойност
на автомобила към настоящия момент: 9000 лв.
4. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Георги Николаев
Чернев, ЕГН 7511135586:
– сумата в размер на 228 лв., представляваща
получен паричен превод от трето лице по спестовна
сметка в левове BG74 UNCR 9660 4075 2910 00
в „УниКредит Булбанк“ – АД, за който не е установен законен източник.
5. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Галина Димитрова
Чернева, ЕГН 7708251130:
– сумата в общ размер на 25 200 лв., представ
ляваща парични преводи от трето лице в периода
8.11.2013 г. – 24.07.2014 г., по сметка в левове
№ 800231005970740 с титуляр Галина Димитрова
Чернева в „Обединена българска банка“ – АД, за
която не е установен законен източник;
– сумата в общ размер на 41 005,68 лв., представляваща вноски по спестовен влог в левове
BG22 UNCR 7000 4508 0937 83 с титуляр Галина
Димитрова Чернева в „УниКредит Булбанк“ – АД,
за която не е установен законен източник;
– сумата в общ размер на 17 623,57 лв., представляваща получени парични средства от трети
лица по спестовен влог в левове BG22 UNCR
7000 4508 0937 83 с титуляр Галина Димитрова
Чернева в „УниКредит Булбанк“ – АД, за които
не е установен законен източник;
– сумата в размер на 5671,91 лв., представ
ляваща левовата равностойност на вноска по
спестовен влог в евро BG37 UNCR 7000 4507 3594
17 на Галина Димитрова Чернева в „УниКредит
Булбанк“ – АД, за които не е установен законен
източник;
– сумата в общ размер на 21 780 лв., представ
ляваща вноски и преводи от други сметки на
Галина Димитрова Чернева по разплащателна
сметка в левове BG66 UNCR 7000 1501 5269 69 в
„УниКредит Булбанк“ – АД, за които не е установен законен източник;
– сумата в общ размер на 47 007,99 лв., представляваща получени парични средства от трети лица и от търговски дружества с основание
„захранване“ по разплащателна сметка в левове
BG66 UNCR 7000 1501 5269 69 на Галина Димит
рова Чернева в „УниКредит Булбанк“ – АД, за
които не е установен законен източник;
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– сумата в общ размер на 1836,25 лв., представ
ляваща вноски по разплащателна сметка в левове
BG82 UNCR 7000 1520 6676 91 с титуляр Галина
Димитрова Чернева в „УниКредит Булбанк“ – АД,
за които не е установен законен източник;
– сумата в общ размер на 733,27 лв., представ
ляваща получени парични средства от трети лица
по разплащателна сметка в левове BG82 UNCR
7000 1520 6676 91 с титуляр Галина Димитрова
Чернева в „УниКредит Булбанк“ – АД, за които
не е установен законен източник;
– сумата в общ размер на 4875,62 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в
левове BG11 ТТВВ 9400 1527 5650 15 с титуляр
Галина Димитрова Чернева в „Сосиете Женерал
Експресбанк“ – АД, за които не е установен
законен източник;
– сумата в общ размер на 102 482 лв., представляваща получени парични средства от трети
физически и юридически лица по разплащателна
сметка в левове BG11 ТТВВ 9400 1527 5650 15 на
Галина Димитрова Чернева в „Сосиете Женерал
Експресбанк“ – АД, за които не е установен
законен източник;
– сумата в общ размер на 17 519,10 лв., представляваща непреобразувана част от вноски по
разплащателна сметка в левове № 21205620 на
Галина Димитрова Чернева в „Банка ДСК“ – ЕАД,
за които не е установен законен източник;
– сумата в общ размер на 16 180 лв., представ
ляваща непреобразуваната част от получени парични средства от трето лице по разплащателна
сметка в левове № 21205620 на Галина Димитрова
Чернева в „Банка ДСК“ – ЕАД, за които не е
установен законен източник.
6. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Георги Николаев
Чернев, ЕГН 7511135586, и Галина Димитрова Чернева, ЕГН 7708251130:
– сумата в размер на 10 000 лв., получена
при отчуждаването на идеална част от недвижим имот, а именно: поземлен имот с начин на
трайно ползване нива, намиращ се в местност
Ески Кьой, в землището на с. Слънчево, община
Аксаково, област Варна, с площ 13,720 дка, представляващ ПИ № 019005 по плана на землището,
при граници: ПИ № 070112 – път, 019004, 000819,
019006, отчужден с нотариален акт за покупкопродажба № 102, том IV, peг. № 6969, дело № 555
от 9.11.2015 г. (акт № 26369, том 69, вх. 26369, дело
№ 14544 от 10.11.2015 г. на СВ – Варна), от Георги
Николаев Чернев и Галина Димитрова Чернева;
– сумата в размер на 10 000 лв., получена
при отчуж даването на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „М Л 270 Ц ДИ“, peг.
№ В7787РР, рама № WDC1631131А337816, двигател
№ 61296330166415; датата на първа регистрация
е 11.06.2002 г.; придобит в СИО от Георги Николаев Чернев;
– сумата в размер на 35 000 лв., представ
ляваща пазарната стойност на лек автомобил,
марка „Мерцедес“, модел „С 500 4 Матик“, peг.
№ В8999РР, рама № WDD2210861A102806, двигател
№ 27396830099405; датата на първа регистрация е
1.02.2007 г.; придобит в СИО от Галина Димит
рова Чернева;
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– сумата в размер на 11 000 лв., представ
ляваща пазарната стойност на лек автомобил,
марка „Ауди“, модел „А 4“, peг. № В7337РК, рама
№ WAUZZZ8K79N022128, двигател № CAG129204;
датата на първа регистрация е 13.08.2009 г.; придобит в СИО от Галина Димитрова Чернева.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
19.05.2022 г. от 10,45 ч.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят претенциите си за права върху имуществото, претендирано за отнемане, в срок до
деня, предхождащ деня на насроченото първо
о.с.з., като ги предупреждава, че при неспазване
на срока подадените след него претенции няма
да се разглеждат.
66
Р ус е нс к и я т о к р ъ же н с ъд н а о с нов а н ие
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 394/2021 г. по искова молба с
вх. № 3515/14.06.2021 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество срещу Венцислав Станчев Петров, ЕГН 7605295300, с постоянен адрес
гр. Русе, ул. Опълченска № 8, вх. 3, ет. 7, ап. 20;
„Венци Транс Ауто“ – ЕООД, ЕИК 203279016, със
седалище и адрес на управление: гр. Цар Калоян,
община Цар Калоян, област Разград, ул. Азербайджан № 20, с управител Венцислав Станчев
Петров, ЕГН 7605295300, и „НСО“ – ЕООД, ЕИК
204566122, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Младост“, ж.к. Младост 4, Бизнес
парк 3, сграда 11, ет. 3, с управител Венцислав
Станчев Петров, ЕГН 7605295300, с искане за
отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност, на основание
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и Решение № 1468 от
2.06.2021 г. на КПКОНПИ е предявено искане да
бъде постановено решение за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество
на стойност 3 528 527,32 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Венцислав Станчев Петров, ЕГН
7605295300, с цена на иска 38 910 лв.:
– 10 дружествени дяла от капитала на „Венци
Транс Ауто“ – ЕООД, ЕИК 203279016, на стойност 100 лв.;
– 5 дру жест вени д яла от капи та ла на
„НСО“ – ЕООД, ЕИК 204566122, на стойност
10 лв.;
– лек автомобил, марка „Дачия“, модел „Логан“,
peг. № Р5071АТ, рама № UU1LSDAEH37667951,
двигател № K7JA7UD34480, цвят: жълт, дата на
първоначална регистрация 31.05.2007 г.; пазарна
стойност на автомобила към настоящия момент – 3100 лв.;
– лек автомобил, марка „Дачия“, модел „Логан
1.4“, peг. № Р9904РВ, рама № UU1LSDAEH37484486,
двигател № K7JA710UD26764, цвят: жълт, дата на
първоначална регистрация 31.05.2007 г.; пазарна
стойност на автомобила към настоящия момент – 3100 лв.;
– лек автомобил, марка „Рено“, модел „Клио“,
peг. № Р4597РМ, рама № VF1LB0BC532580982,
двигател № K7JA700R245413, цвят: жълт, дата
на първоначална регистрация 29.10.2004 г.; пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 1000 лв.;
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– лек автомобил, марка „Шкода“, модел „Фабия“, peг. № Р3910АК, рама № TMBJY16Y374040186,
двигател № ВМЕ245124, цвят: жълт, дата на
първоначална регистрация 30.10.2006 г.; пазарна
стойност на автомобила към настоящия момент – 3300 лв.;
– лек автомобил, марка „Шкода“, модел „Фабия“,
peг. № Р3911АК, рама № TMBPW16Y764429556,
двигател № BMD088138, цвят: жълт, дата на
първоначална регистрация 11.08.2005 г.; пазарна
стойност на автомобила към настоящия момент – 2650 лв.;
– лек автомобил, марка „Шкода“, модел „Фабия“,
peг. № Р6854РК, рама № TMBPW16Y454372618,
двигател № BMD083147, цвят: жълт, дата на
първоначална регистрация 16.06.2005 г.; пазарна
стойност на автомобила към настоящия момент – 2650 лв.;
– лек автомобил, марка „Шкода“, модел „Фабия“,
peг. № Р6586РК, рама № TMBPW16Y954301446,
двигател № BMD040906, цвят: жълт, дата на
първоначална регистрация 15.03.2005 г.; пазарна
стойност на автомобила към настоящия момент – 2650 лв.;
– лек автомобил, марка „Шкода“, модел „Фабия“,
peг. № Р5172АН, рама № TMBDY16Y554250234,
двигател № A ZQ667251, цвят: жълт, дата на
първоначална регистрация 21.02.2005 г.; пазарна
стойност на автомобила към настоящия момент – 2650 лв.;
– лек автомобил, марка „Деу“, модел „Такума“,
peг. № Р1287АК, рама № KLAUF75Z11K618240,
двигател № T20SED052533, цвят: жълт, дата на
първоначална регистрация 14.12.2004 г.; пазарна
стойност на автомобила към настоящия момент – 2700 лв.;
– лек автомобил, марка „Дачия“, модел „Логан“,
peг. № Р5180ВМ, рама № UU1LSDAAH35582563,
двигател № K7JA710UB93890, цвят: жълт, дата
на първоначална регистрация 7.08.2006 г.; пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 2200 лв.;
– лек автомобил, марка „Дачия“, модел „Логан“,
peг. № Р5179ВМ, рама № UU1LSDAAH35582570,
двигател № K7JA710UB93689, цвят: жълт, дата
на първоначална регистрация 7.08.2006 г.; пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 2200 лв.;
– лек автомобил, марка „Дачия“, модел „Логан“,
peг. № Р5182ВМ, рама № UU1LSDAAH36537565,
двигател № K7JA710UC45818, цвят: жълт, дата
на първоначална регистрация 16.10.2006 г.; пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 2200 лв.;
– лек автомобил, марка „Дачия“, модел „Логан“,
peг. № Р5178ВМ, рама № UU1LSDAEH36930719,
двигател № K7JA710UC92476, цвят: жълт, дата
на първоначална регистрация 11.01.2007 г.; пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 2800 лв.;
– лек автомобил, марка „Дачия“, модел „Логан“,
peг. № Р5216ВМ, рама № UU1LSDAEH36930726,
двигател № K7JA710UC15893, цвят: жълт, дата
на първоначална регистрация 11.01.2007 г.; пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 2800 лв.;
– лек автомобил, марка „Дачия“, модел „Логан“,
peг. № Р5181ВМ, рама № UU1LSDAEH36930728,
двигател № K7JA710UC92485, цвят: жълт, дата
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на първоначална регистрация 11.01.2007 г.; пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 2800 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Венцислав
Станчев Петров, ЕГН 7605295300, с цена на иска
3 285 217,32 лв.:
– сумата в размер на 3060 лв., представляваща
пропорционални на дела вноски от собственика
в „Диверо“ – ООД, ЕИК 117680776;
– сумата в размер на 64 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на сграда с идентификатор № 63427.5.132.1; сграда
с идентификатор № 63427.5.132.2; сграда с идентификатор № 63427.5.132.4; 1/3 идеална част от
поземлен имот с идентификатор № 63427.5.132;
– сумата в размер на 3200 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил,
марка „Пежо“, модел „Боксер“, peг. № Р5559ВК,
рама № VF3232V4215504924, двигател без номер,
цвят: бял, дата на първоначална регистрация
18.03.1998 г., към датата на отчуждаването му;
– сумата в размер на 2900 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Шкода“, модел „Фабия“, peг. № Р6587РК, рама
№ TMBPW16Y464429613, двигател № BMD088160,
цвят: жълт, дата на първоначална регистрация
21.07.2005 г., към датата на отчуждаването му;
– сумата в размер на 2900 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Шкода“, модел „Фабия“, peг. № Р5173АН, рама
№ TMBDY16Y954249717, двигател № AZQ666934,
цвят: лимоненожълт, дата на първоначална регистрация 21.02.2005 г., към датата на отчуждаването му;
– сумата в размер на 3200 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Шкода“, модел „Фабия“, peг. № Р6917РК, рама
№ TMBPW16Y464478407, двигател № BMD212328,
цвят: жълт, дата на първоначална регистрация
18.10.2005 г., към датата на отчуждаването му;
– сумата в размер на 3500 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Шкода“, модел „Фабия“, peг. № Р3780АК, рама
№ TMBPW16YX64600879, двигател № BMD268059,
цвят: жълт, дата на първоначална регистрация
17.11.2006 г., към датата на отчуждаването му;
– сумата в размер на 10 000 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил,
марка „Мерцедес“, модел „Е280 ЦДИ“, peг.
№ Р6365ВС, рама № WDB2110231A711115, двигател № 64896130103425, цвят: черен металик, дата
на първоначална регистрация 29.10.2004 г., към
датата на отчуждаването му;
– сумата в размер на 19 900 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил,
марка „Мерцедес“, модел „С320 Ц ДИ“, peг.
№ Р0009ВТ, рама № WDD2210221А095239, двигател
№ 6429304С277151, цвят: светлосив металик, дата
на първоначална регистрация 9.11.2006 г., към
датата на отчуждаването му;
– сумата в размер на 6250 лв., представляваща разликата между предоставения заем на
Станислав Василев Василев и върнатата сума от
Ангел Василев Василев;
– сумата в размер на 1654,75 лв., представляваща получени средства от трето лице по спестовен
влог в евро с IBAN: BG87PIRB80874600461969 в
„Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр Венцислав Станчев Петров, ЕГН 7605295300;
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– сумата в размер на 40,82 лв., представляваща извършени вноски на каса от Венцислав
Станчев Петров по спестовен влог в евро с
IBAN: BG46PIRB71774606637309 в „Банка Пиреос
България“ – АД, с титуляр Венцислав Станчев
Петров, ЕГН 7605295300;
– сумата в размер на 10,75 лв., представляваща извършени вноски на каса от Венцислав
Станчев Петров по спестовен влог в левове с
IBAN: BG45PIRB71774728033409 в „Банка Пиреос
България“ – АД, с титуляр Венцислав Станчев
Петров, ЕГН 7605295300;
– сумата в размер на 99,81 лв., представляваща
извършени вноски на каса от Венцислав Станчев Петров по разплащателна сметка в левове
с IBAN: BG36UBBS80021074836240 в „Обединена
Българска Банка“ – АД, с титуляр Венцислав
Станчев Петров, ЕГН 7605295300;
– сумата в размер на 42 700,03 лв., представляваща извършени погасителни вноски от Венцислав
Станчев Петров по разплащателна сметка в левове
№ 16416803 с IBAN: BG46STSA93000016416803 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Венцислав Станчев Петров, ЕГН 7605295300;
– сумата в размер на 3100 лв., представляваща
вноска от трето лице по разплащателна сметка в левове № 16416803 с IBAN: BG46STSA93000016416803
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Венцислав
Станчев Петров, ЕГН 7605295300;
– сумата в размер на 3561,63 лв., представляваща извършени вноски на каса от Венцислав
Станчев Петров по разплащателна сметка в левове
с IBAN: BG77FINV915010BGN0A9EM в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Венцислав
Станчев Петров, ЕГН 7605295300;
– сумата в размер на 19 200 лв., представл я ва ща пол у чен и с редс т ва о т т ре т о л и це
по разплащателна сметка в левове с IBA N:
BG77FINV915010BGN0A9EM в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Венцислав Станчев
Петров, ЕГН 7605295300;
– сумата в размер на 5700 лв., представляваща
извършени вноски на каса от Венцислав Станчев Петров по разплащателна сметка в левове
с IBAN: BG38DEMI92401000018464 в „Търговска
Банка Д“ – АД, с титуляр Венцислав Станчев
Петров, ЕГН 7605295300;
– сумата в размер на 248 019,19 лв., представляваща получени средства от трето лице
по разплащателна сметка в левове с IBA N:
BG38DEMI92401000018464 в „Търговска Банка
Д“ – АД, с титуляр Венцислав Станчев Петров,
ЕГН 7605295300;
– сумата в размер на 1033,69 лв., представляваща извършени вноски на каса от Венцислав
Станчев Петров по разплащателна сметка в левове
с IBAN: BG52DEMI92401000150326 в „Търговска
Банка Д“ – АД, с титуляр Венцислав Станчев
Петров, ЕГН 7605295300;
– су мата в размер на 1200 лв., представ
л яваща т рансферирани су ми от т рето лице
по разплащателна сметка в левове с IBA N:
BG52DEMI92401000150326 в „Търговска Банка
Д“ – АД, с титуляр Венцислав Станчев Петров,
ЕГН 7605295300;
– сумата в размер на 126 224,45 лв., представляваща получени средства от трето лице
по разплащателна сметка в левове с IBA N:
BG52DEMI92401000150326 в „Търговска Банка
Д“ – АД, с титуляр Венцислав Станчев Петров,
ЕГН 7605295300;
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– сумата в размер на 1 267 359 лв., представ
ляваща получени средства от Община Созопол по разплащателна сметка в левове, IBAN:
BG24DEMI92401000133370, открита на 28.08.2014 г.
в „Търговска банка Д“ – АД, и предоставени от
Симеон Григоров Ганев на проверяваното лице;
– сумата в размер на 726 910 лв., представ
ляваща получени средства от Община Созопол по разплащателна сметка в левове, IBAN:
BG62DEMI92401000152765, открита на 9.06.2015 г.
в „Търговска банка Д“ – АД, и предоставени от
Симеон Григоров Ганев на проверяваното лице;
– сумата в размер на 96 973,20 лв., представляваща декларирани средства от отдаване под наем
на движимо имущество, за чието придобиване
не е установен законен източник на средствата,
подлежаща на отнемане на основание чл. 151 във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ;
– сумата в размер на 622 020 лв., представляваща недекларирани средства от отдаване под наем
на движимо имущество, за чието придобиване
не е установен законен източник на средствата,
подлежаща на отнемане на основание чл. 151 във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ.
На основание чл. 145, ал. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от „Венци Транс Ауто“ – ЕООД, ЕИК
203279016, с цена на иска 11 800 лв.:
– лек автомобил, марка „Тойота“, модел „Айго
1.0И“, peг. № Р4878ВС, рама № JTDKG18C10N263884,
двигател № 1KR5830612, цвят: червен, дата на
първоначална регистрация 25.07.2008 г.; пазарна
стойност на автомобила към настоящия момент – 4000 лв.;
– с пец и а лен а в т омо би л , м арк а „М А Н“,
м о д е л „ Л Е 2 2 0 Ц “, p e г. № Р 5 5 5 9 В М ,
р а м а № W M A L 3 4 Z Z Z 1Y 0 74 7 2 3 , д в и г а т е л
№ 1589626587Р371, цвят: зелен, дата на първоначална регистрация 20.12.2000 г.; пазарна стойност
на автомобила към настоящия момент – 7800 лв.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от „Венци Транс Ауто“ – ЕООД, ЕИК
203279016, с цена на иска 116 050 лв.:
– лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц 250 Дизел“, peг. № РР1137А Х, № на
ра ма: W DB2 021251 А154651, № на д ви гат ел:
60591010014836, цвят: бял, дата на първоначална
регистрация 10.01.1995 г.; пазарна стойност на
автомобила към настоящия момент – 1000 лв.;
– лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц 220 Д“, peг. № РР1139АХ, № на рама:
WDB2021211A120110, № на двигател: 60491010015380,
цвят: черен металик, дата на първоначална регистрация 27.04.1994 г.; пазарна стойност на
автомобила към настоящия момент – 1500 лв.;
– лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е 300 Д“, peг. № РР1141АХ, № на рама:
WDB1241301B242266, № на двигател: 60391210059162,
цвят: тъмносин, дата на първоначална регистрация
14.05.1990 г., придобит с договор от 5.11.2014 г.;
пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 800 лв.;
– лек автомобил, марка „Дачия“, модел „Логан“,
peг. № РР1189АХ, № на рама: UU1LSDAEF41180560,
№ на двигател: K7JA7UF89080, цвят: жълт, дата
на първоначална регистрация 6.07.2009 г.; пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 3800 лв.;
– лек автомобил, марка „Шевролет“, модел „Нубира“, peг. № РР3937ВК, № на рама:
KL1NF356J6K236879, № на двигател: F16D3461948K,
цвят: жълт, дата на първоначална регистрация
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11.11.2007 г.; пазарна стойност на автомобила към
настоящия момент – 3000 лв.;
– лек автомобил, марка „Шевролет“, модел „Нубира“, peг. № Р0295К К , № на рама:
KL1NF35615K194012, № на двигател: F16D3374114,
цвят: жълт, дата на първоначална регистрация
30.09.2010 г.; пазарна стойност на автомобила към
настоящия момент – 4500 лв.;
– лек автомобил, марка „Дачия“, модел „Логан“,
peг. № Р3650РВ, рама № UU1LSDAAH36333593,
двигател № K7JA710UC36575, цвят: жълт, дата
на първоначална регистрация 27.10.2006 г.; пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 1900 лв.;
– лек автомобил, марка „Дачия“, модел „Логан“,
peг. № Р8784ВР, рама № UU1LSDAEH38652153,
двигател № K7JA7UE10882, цвят: жълт, дата на
първоначална регистрация 19.12.2007 г.; пазарна
стойност на автомобила към настоящия момент – 2250 лв.;
– лек автомобил, марка „Дачия“, модел „Логан“,
peг. № Р8791ВР, рама № UU1KSDAFH37603348,
двигател № K7MF7UC14816, цвят: жълт, дата на
първоначална регистрация 8.05.2007 г.; пазарна
стойност на автомобила към настоящия момент – 2600 лв.;
– лек автомобил, марка „Тойота“, модел „РАВ4“,
peг. № Р5559ВС, рама № JTEYH20V400024252,
двигател № 1A Z0429984, цвят: син металик,
дата на първоначална регистрация 25.01.2002 г.;
пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 4700 лв.;
– лек автомобил, марка „Лада“, модел „2172“,
peг. № Р5903ВС, рама № ХТА21723090062946, двигател № без номер, цвят: жълт, дата на първоначална регистрация 29.04.2009 г.; пазарна стойност
на автомобила към настоящия момент – 6200 лв.;
– лек автомобил, марка „Деу“, модел „Нубира“,
peг. № Р1787ВС, рама № KLANF35615K086033,
двигател № 21734К, цвят: жълт металик, дата
на първоначална регистрация 17.05.2005 г.; пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 2700 лв.;
– лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“,
peг. № Р8397ВС, рама № W0L0AHL3555079224,
двигател № Z14XEP19EE4056, цвят: жълт, дата
на първоначална регистрация 19.11.2008 г.; пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 3000 лв.;
– л е к а в т о м о б и л , м а р к а „ Ш е в р о л е т “,
м о д е л „ Н у б и р а“, p e г. № Р 8 6 8 3 В С , р а м а
№ KL1NF35615K192948, двигател № F16D3380551K,
цвят: жълт, дата на първоначална регистрация
7.11.2008 г.; пазарна стойност на автомобила
към настоящия момент – 4000 лв.;
– лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Мултипла“, peг. № Р0642ВТ, рама № ZFA18600002320259,
двигател № 8658904, цвят: жълт, дата на първоначална регистрация 9.05.2008 г.; пазарна стойност
на автомобила към настоящия момент – 3800 лв.;
– лек автомобил, марка „Дачия“, модел „Логан“,
peг. № Р6410ВН, рама № UU1LSDAEF41311228,
двигател № K7JA710UG11713, цвят: жълт, дата
на първоначална регистрация 22.05.2009 г.; пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 2600 лв.;
– лек автомобил, марка „Шевролет“, модел „Нубира“, peг. № Р3261ВХ, рама № KL1NF356J6K236046,
двигател № F16D3465239K, цвят: жълт, дата на
първоначална регистрация 23.11.2008 г.; пазарна
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стойност на автомобила към настоящия момент – 4000 лв.;
– т о в а р е н а в т о м о б и л , м а р к а „ Д ач и я “,
мод е л „ Лог а н 1.6“, peг. № Р4 81 3ВХ , р а м а
№ UU1KSDAM540646128, двигател № без номер,
цвят: жълт, дата на първоначална регистрация
19.11.2008 г.; пазарна стойност на автомобила към
настоящия момент – 2400 лв.;
– лек автомобил, марка „Шевролет“, модел
„Круз“, peг. № Р8149КА, рама № KL1JA6959AK705396,
двигател № F18D4069428KA, цвят: жълт, дата на
първоначална регистрация 21.02.2011 г.; пазарна
стойност на автомобила към настоящия момент – 5800 лв.;
– лек автомобил, марка „Шевролет“, модел „Нубира“, peг. № Р3932КВ, рама № KL1NF35615K193017,
двигател № F16D380678K, цвят: жълт, дата на
първоначална регистрация 30.06.2010 г.; пазарна
стойност на автомобила към настоящия момент – 4500 лв.;
– лек автомобил, марка „Шевролет“, модел „Нубира“, peг. № Р6311КВ, рама № KL1NF356J6K327756,
двигател № F16D3568994K, цвят: жълт, дата на
първоначална регистрация 18.06.2010 г.; пазарна
стойност на автомобила към настоящия момент – 4500 лв.;
– лек автомобил, марка „Шевролет“, модел „Орландо“, peг. № Р6347КВ, рама № KL1YF7559BK169141,
двигател № F18D4169464KA, цвят: жълт, дата на
първоначална регистрация 12.02.2013 г.; пазарна
стойност на автомобила към настоящия момент – 10 500 лв.;
– лек автомобил, марка „Шевролет“, модел „Нубира“, peг. № Р7123КВ, рама № KL1NF356J6K445063,
двигател № F16D3683052K, цвят: жълт, дата на
първоначална регистрация 22.11.2010 г.; пазарна
стойност на автомобила към настоящия момент – 4500 лв.;
– лек автомобил, марка „Шевролет“, модел „Нубира“, peг. № Р7123КВ, рама № KL1NF356J6K337546,
двигател № F16D3578117K, цвят: жълт, дата на
първоначална регистрация 21.08.2010 г.; пазарна
стойност на автомобила към настоящия момент – 4500 лв.;
– лек автомобил, марка „Шевролет“, модел „Нубира“, peг. № Р8681КВ, рама № KL1NF35BJ6K311472,
двигател № F18D3007752, цвят: жълт, дата на първоначална регистрация 6.11.2010 г.; пазарна стойност
на автомобила към настоящия момент – 4500 лв.;
– лек а вт омо би л, марк а „ Х юн да й“, мо д е л „ Е л а н т р а“, p e г. № Р 0 9 5 9 К К , р а м а
№ KMHDN41BP1U108052, двигател № без номер,
цвят: жълт, дата на първоначална регистрация
14.03.2012 г.; пазарна стойност на автомобила към
настоящия момент – 13 500 лв.;
– лек автомобил, марка „Шевролет“, модел „Нубира“, peг. № Р4443КК, рама № KL1NF356J7K496132,
двигател № F16D3735033, цвят: жълт, дата на
първ оначална регистрация 23.12.2010 г.; пазарна
стойност на автомобила към настоящия момент – 4500 лв.;
– лек автомобил, марка „Шевролет“, модел „Нубира“, peг. № Р7687КК, рама № KL1NF356J8K769833,
двигател № F16D3997624, цвят: жълт, дата на
първоначална регистрация 31.03.2011 г.; пазарна
стойност на автомобила към настоящия момент – 4500 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 145,
ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Венци Транс
Ауто“ – ЕООД, ЕИК 203279016, с цена на иска
12 050 лв.:
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– сумата в размер на 2000 лв., представляваща
разликата между получената сума от продажбата
на лек автомобил, марка „Киа“, модел „Сеед“,
peг. № Р4113КК, № на рама: U5YFF52129L079738,
№ на двигател: G4FA8Z062706, цвят: жълт, дата
на първоначална регистрация: 23.12.2010 г., и
вложената в покупка на друг автомобил;
– сумата в размер на 2600 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил,
марка „Дачия“, модел „Логан“, peг. № Р8789ВР,
р а м а № U U1 L S DA E H 3 7 6 0 2 6 0 6 , д в и г а т е л
№ K7JA7UD33983, цвят: жълт, дата на първоначална регистрация: 9.08.2007 г., към датата на
отчуждаването му;
– су мата в размер на 2900 лв., представ
л яваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „Шевролет“, модел „Такума“, peг.
№ Р2107ВТ, рама № KL1UF75615K223818, двигател
№ A16DMS309812, цвят: жълт, дата на първоначална регистрация: 24.11.2008 г., към датата на
отчуждаването му;
– сумата в размер на 4550 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Фолксваген“, модел „Пасат“, peг. № Р6787ВН, рама
№ WVWZZZ3BZ5E164482, двигател № AVB400463,
цвят: жълт, дата на първоначална регистрация:
10.05.2005 г., към датата на отчуждаването му.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „НСО“ – ЕООД, ЕИК
204566122, с цена на иска 64 500 лв.:
– сумата в размер на 18 000 лв., представляваща пазарната стойност на товарен автомобил,
марка „Шкода“, модел „Суперб“, peг. № СА6768ХТ,
пререгистрирана с № СВ0947РВ, № на рама:
TMB3FC3T7F9018230, № на двигател: CFG409693,
цвят: сив, дата на първоначална регистрация:
24.10.2014 г.;
– сумата в размер на 13 500 лв., представ
ляваща пазарната стойност на лек автомобил,
марка „Ауди“, модел „А5 2.0“, peг. № СВ5555КТ,
№ на рама: WAUZZZ8T0AA083891, № на двигател:
САН155634, цвят: черен, дата на първоначална
регистрация: 4.06.2010 г.;
– сумата в размер на 33 000 лв., представ
ляваща пазарната стойност на лек автомобил,
марка „Ауди“, модел „А8“, peг. № СВ6667МК,
№ на рама: WAUZZZ4HXAN004866, № на двигател: CDS004327, цвят: черен металик, дата на
първоначална регистрация: 12.07.2010 г.
Делото е насрочено за 7.04.2022 г. от 10 ч.
Съдът указва на третите лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото,
че могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред първата инстанция в срок
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
20
Софийският градски съд по чл. 15, ал. 1,
изр. 1 от ЗПП по ф. д. № 498/2012 г. прекратява
политическа партия „Гражданско обединение за
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реална демокрация (ГОРД)“ на основание чл. 38,
т. 3 от ЗПП поради взето на 22.08.2020 г. решение
за саморазпускането є.
112

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Съветът на настоятелите на „Насто
ятелството на 101 СУ „Бачо Киро“ – София“ на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 15.02.2022 г. от 18 ч. в седалището на настоятелството – София, ул. Илинденско въстание
№ 36, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за работата на настоятелството; 2. освобождаване
на членове на общото събрание; 3. освобождаване
на членове на съвета на настоятелите; 4. избор на
членове на общото събрание; 5. избор на членове
на съвета на настоятелите. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден от 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
91
1. – Председателят на съвета на фондация
„Еврик а“ – Софи я, на основа н ие ч л. 26 о т
ЗЮЛНЦ и съгласно чл. 11 от устава на фондацията свиква заседание на съвета на фондация
„Еврика“ на 28.02.2022 г. (понеделник) от 15 ч. в
София, офис на фондация „Еврика“, бул. Патриарх Евтимий № 1, ет. 2, при дневен ред – избор
на регистриран одитор на фондация „Еврика“
за 2021 г.
107
2. – Управителният съвет на Национален
таксиметров синдикат – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ, по собствена инициатива и на
основание чл. 27, ал. 4 от устава на НТС свиква
общо събрание на 15.03.2022 г. в 16 ч. в София,
ул. Дамян Груев № 20, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на НТС през 2021 г.; 2. разглеждане на предложения за изменение на устава
на НТС, в т. ч. относно начина на определяне и
размера на членския внос, реда за свикване на
общо събрание и др.; 3. разглеждане на молби за
освобождаване на членове на УС и приемане на
нов управителен съвет; 4. приемане на план за
дейността на НТС през 2022 г.; 5. разни.
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Даниела Любомирова Зарева – ликвидатор
на Адвокатско дружество „Тасков и Зарева“ – в
ликвидация, рег. по ф. д. № 2/2018 г. по описа на
ОС – Стара Загора, с код по БУЛСТАТ 177318301,
на основание чл. 75 от ЗАдв във връзка с чл. 14,
ал. 4 от ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на адвокатското дружество да предявят вземанията си в
6-месечен срок от обнародването на настоящата
покана в „Държавен вестник“.
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