ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 5

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 19 януари 2010 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет

та и реда за атестиране на диплома-

 Постановление № 1 от 12 януари
2010 г. за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.

тическите служители

36

 Наредба за изменение на Наредба № 3
от 2008 г. за условията и реда за ор1

ганизиране и провеждане на обучения
от Дипломатическия институт към

 Постановление № 2 от 13 януари
2010 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за
Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 126
на Министерския съвет от 2006 г.
10

 Наредба за изменение и допълнение на

Министерство на външните работи

Наредба № 18 от 2005 г. за критери-

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2008 г. за условия-

министъра на външните работи

36

Министерство
на здравеопазването

ите, показателите и методиката за
акредитация на лечебните заведения

37

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1

ОТ 12 ЯНУАРИ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на областните администрации,
приет с Постановление № 121 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 88 от 2001 г., бр. 72 от 2004 г.,
бр. 22, 78, 83, 94 и 96 от 2005 г., бр. 52 от
2007 г., бр. 40, 48, 69 и 80 от 2008 г. и бр. 36
от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2, ал. 2 думите „министъра на
държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „първостепенния
разпоредител с бюджетни кредити по бюджета
на Министерския съвет“.
§ 2. В чл. 6, ал. 2 думите „министъра на
държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „главния секретар
на Министерския съвет“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Областният управител:
1. провежда държавната политика в областта,
координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на
територията на областта и взаимодействието
им с местната власт;
2. осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира
разработването и изпълнението на областни
планове, стратегии и програми за регионално
развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната
администрация;
3. осигурява провеждането на държавната
политика за насърчаване на инвестициите на
територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на
инвестициите правомощия;
4. отговаря за опазването и защитата на
държавната собственост на територията на
областта;
5. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите
на местното самоуправление и местната администрация, като:
а) упражнява контрол за законосъобразност
на актовете на общинските съвети, освен ако в
закон е предвидено друго; той може да върне
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незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред
съответния административен съд;
б) може да отменя незаконосъобразни актове
на кметовете на общини, освен ако в закон е
предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;
6. осигурява спазването на законността на
територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на
административните актове;
7. осъществява връзка с териториалните
звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
8. координира и контролира изпълнението
на актовете и действията на ръководителите на
териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията
на областта;
9. координира и контролира дейността на
териториалните звена на министерствата и
на другите административни структури, които
осъществяват административно обслужване на
територията на областта, независимо от тяхната
йерархична подчиненост;
10. провежда информационна политика, гарантираща откритост и достъпност на дейността
на ръководената от него администрация;
11. ръководи областния съвет за развитие;
12. организира разработването на областната
стратегия за развитие;
13. внася проекта на областната стратегия
за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от
областния съвет за развитие;
14. ръководи регионалния съвет за развитие
при условията и по реда на чл. 18, ал. 3 от
Закона за регионалното развитие;
15. отговаря за организационно-техническата
подготовка на избори за държавни и местни
органи на властта и за членове на Европейския
парламент от Република България на територията на областта;
16. осъществява подготовката на икономиката и населението в областта за отбрана и
организира изпълнението на задачите, свързани с отбраната, в съответствие със Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България;
17. ръководи областния съвет по сигурност;
18. осъществява управлението на В и К
системите като представител на държавата в
асоциацията по В и К при условията и по реда,
определени със Закона за водите;
19. отговаря за опазването на обществения
ред в рамките на предоставените му със закон
правомощия;
20. организира и ръководи дейностите по
защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;
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21. изпълнява правомощията по чл. 7а от
Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове;
22. утвърждава областните транспортни
схеми;
23. осъществява международните контакти
на областта на регионално ниво;
24. утвърждава длъжностното разписание
на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са
му непосредствено подчинени, и на главния
секретар;
25. отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при
спазване на принципите за законосъобразност,
добро финансово управление и прозрачност;
26. издава наказателни постановления за
налагане на административни наказания в
предвидените от закон или друг нормативен
акт случаи;
27. осъществява правомощия на орган по
назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на
работодател по трудовите правоотношения по
Кодекса на труда;
28. командирова, при изрично упълномощаване, със заповед заместник областните
управители в страната и в чужбина;
29. командирова със заповед държавните
служители и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната
и в чужбина;
30. утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както
и щемпели за служебни цели;
31. утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на
хартиен носител, съответстващи на спецификата
и особеностите на дейността на областната
администрация;
32. осигурява разработването и внедряването
на административна информационна система
(АИС) в областната администрация;
33. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския
съвет;
34. създава и ръководи съвети и комисии в
изпълнение и на други функции, възложени му
със закон или с акт на Министерския съвет.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При осъществяването на своите правомощия областният управител може да създава
обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и работни групи за решаване
на конкретни задачи.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 4. В чл. 7а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) създава се нова т. 2:
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„2. обменя информация с политическите
кабинети на членовете на Министерския съвет
и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика;“;
б) досегашната т. 2 става т. 3.
2. Създава се ал. 4:
„(4) В изпълнение на задачите си по ал. 3
политическият кабинет на областния управител
има съвещателни, аналитични и информационни функции.“
§ 5. В чл. 7б, т. 8 думите „дирекция „Връзки с
обществеността и протокол“ на Министерството
на държавната администрация и административната реформа и на дирекция „Правителствена
информационна служба“ на Министерския
съвет“ се заменят със „звеното за връзки с
обществеността към министър-председателя“.
§ 6. В чл. 8, ал. 1 накрая се поставя запетая
и се добавя „организирана в дирекции“.
§ 7. В чл. 9, ал. 2 думата „технически“ се
заличава.
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
„4. осигурява организационната връзка между
политическия кабинет и административните
звена;“.
2. Досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно
т. 5, 6 и 7.
3. Досегашната т. 7 става т. 8 и се изменя
така:
„8. организира обучения във връзка с повишаване професионалната квалификация на
служителите и за подобряване на административното обслужване;“.
4. Досегашната т. 8 става т. 9.
§ 9. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. При отсъствие на главния секретар
от страната или когато той ползва законоустановен отпуск, за всеки конкретен случай
неговите функции се изпълняват от определен
от областния управител директор на дирекция.“
§ 10. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Дирекция „Административно-правно
обслужване, финанси и управление на собствеността“:
1. приема и регистрира входящата служебна
кореспонденция към адресатите, извежда и
изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна
куриерска дейност;
2. предоставя информация на граждани и
организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях,
при спазване на Закона за защита на личните
данни и на Закона за достъп до обществена
информация;
3. систематизира и съхранява документите и
другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Нацио-
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налния архивен фонд и Наредбата за вътрешния
оборот на електронни документи и документи
на хартиен носител в администрациите;
4. оказва правна помощ за законосъобразното
осъществяване на правомощията на областния
управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт,
изразява становища и разработва предложения
за решаване на правни проблеми, свързани с
функциите на областната администрация;
5. осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване
на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните
актове с действащото законодателство;
6. разработва вътрешни правила за работна
заплата в администрацията, за вътрешния трудов
ред, за организацията на административното
обслужване, за финансовото управление и
контрол, както и други вътрешноведомствени
актове, осигуряващи дейността на областния управител и на специализираната администрация;
7. води служебните досиета на служителите,
издава и заверява служебни и трудови книжки;
8. изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати;
9. обслужва финансово-счетоводно областната администрация;
10. подготвя предложения до Министерския съвет по проектобюджета и бюджета на
областната администрация, включително за
капиталови разходи;
11. изготвя месечни и годишни счетоводни
ведомости и отчети;
12. изготвя месечни, тримесечни и годишни
отчети за касовото изпълнение на бюджетните
и други сметки и фондове към областта;
13. контролира и анализира разходването
на предоставените бюджетни и други средства,
както и събирането и трансфера на приходите;
14. организира и осигурява управлението
на имотите и вещите – държавна собственост,
предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация; изготвя
предложения за ефективното управление на
тези имоти и планира необходимите средства
за поддържането и опазването им;
15. организира материално-техническото
снабдяване;
16. обезпечава информационното осигуряване на администрацията;
17. подпомага областния управител при
изпълнението на задълженията му във връзка
с планирането и подготовката на областта за
отбрана и организирането на отбранителномобилизационната подготовка;
18. организира дейността на областния съвет
по сигурност, подпомага взаимодействието му
със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
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19. подпомага осъществяването на правомощията на областния управител във връзка с
поддържане зоната на граничните контролнопропускателни пунктове;
20. осъществява процедури по Закона за
политическа и гражданска реабилитация на
репресирани лица.“
§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 7 се отменя.
2. В т. 16 след думата „планове“ съюзът „и“
се заменя със запетая, а след думата „програми“
се добавя „и проекти“.
3. В т. 17 думата „дейността“ се заменя с
„дейностите“, а думите „гражданското състояние;
комуналната дейност и“ се заличават.
4. Точки 20 – 22 се изменят така:
„20. осигурява правните и фактическите
действия по придобиването, разпореждането
и управлението на държавното имущество на
територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;
21. осъществява действията по съставянето
на актовете за държавна собственост, отписването на имоти – държавна собственост, и
отбелязването във вече съставени актове;
22. води актовите книги и регистри на имотите – държавна собственост, на територията на
областта по образци, утвърдени от министъра
на регионалното развитие и благоустройството;“.
5. Точка 24 се изменя така:
„24. води на отчет имотите – държавна собственост, на територията на областта, които се
управляват от областния управител;“.
§ 12. В чл. 24а, ал. 1 думите „по чл. 14, т. 5“
се заменят с „по чл. 14, т. 6“.
§ 13. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Работното време на работещите в областната администрация е от 9,00 до 17,30 ч. в
работните дни на седмицата с почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.“
2. В ал. 3 думите „и със съгласието на
министъра на държавната администрация и
административната реформа“ се заличават,
накрая се поставя запетая и се добавя „като
уведомява за това главния секретар на Министерския съвет“.
§ 14. Приложения № 1 – 28 към чл. 8, ал. 2
се изменят така:
„Приложение № 1
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Благоевград и на нейните
административни звена
Областен управител

1

Политически кабинет,
в т. ч.:

2
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заместник областни управители
Главен секретар
Обща администрация
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор

2
1
17

17

Специализирана администрация
19
дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
19
Обща численост на персонала в областната
администрация
40

Приложение № 2
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Бургас и на нейните
административни звена
Областен управител
1
Политически кабинет,
3
в т. ч.:
заместник областни управители
2
служител за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Финансов контрольор
1
Обща администрация
16
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
16
Специализирана администрация
29
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

29
51

Приложение № 3
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Варна и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Служител по сигурността на информацията
Обща администрация
дирекция „А дминистративно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор и финансов контрольор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
3
2
1
1
1
17

17
27

27
50

БРОЙ 5
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Приложение № 4
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Велико Търново и на
нейните административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
дирекция „Административно-правно обслуж
ване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
3
2
1
1
12
12
19
19
36

Приложение № 5
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Видин и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Служител по сигурността на информацията
Обща администрация
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор и финансов контрольор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
3
2
1
1
1
13

13
19

19
38

Приложение № 6
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Враца и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
Главен секретар

1
2
2
1

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

Служител по сигурността на информацията
Обща администрация
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
11

11
20

20
36

Приложение № 7
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Габрово и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областен управител
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
2
1
1
1
11

11
16

16
31

Приложение № 8
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Добрич и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
3
2
1
1
13

13
14

14
32
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Приложение № 9
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Кърджали и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Служител по сигурността на информацията
Обща администрация
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
3
2
1
1
1
11

11
15
15
32

Приложение № 10
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Кюстендил и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Финансов контрольор
Обща администрация
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
3
2
1
1
1
13

13
13

13
32

Приложение № 11
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Ловеч и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар

1
3
2
1
1

ВЕСТНИК
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Служител по сигурността на информацията
Финансов контрольор
Обща администрация
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
1
9

9
15

15
31

Приложение № 12
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Монтана и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
Главен секретар
Служител по сигурността на информацията
Обща администрация
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
2
2
1
1
13

13
19

19
37

Приложение № 13
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Пазарджик и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
Главен секретар
Служител по сигурността на информацията
Финансов контрольор
Обща администрация
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
2
2
1
1
1
9

9
18

18
33
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Приложение № 14
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Перник и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Служител по сигурността на информацията
Обща администрация
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор и финансов контрольор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
3
2
1
1
1
8

8
17

17
31

Приложение № 15
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Плевен и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Служител по сигурността на информацията
Финансов контрольор
Обща администрация
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
3
2
1
1
1
1
11

11
16

16
34

Приложение № 16
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Пловдив и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители

1
5
4

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
1
15

15
32

32
54

Приложение № 17
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Разград и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областен управител
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
2
1
1
1
11
11
19
19
34

Приложение № 18
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Русе и на нейните административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Служител по сигурността на информацията
Обща администрация
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
3
2
1
1
1
14

14
21

21
41
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Приложение № 19
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Силистра и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
Главен секретар
Обща администрация
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
2
2
1
15
15
15
15
34

Приложение № 20
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Сливен и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
3
2
1
1
9
9
17
17
31

Приложение № 21
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Смолян и на нейните
административни звена
Областен управител
1
Политически кабинет,
3
в т. ч.:
заместник областни управители
2
служител за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Служител по сигурността на информацията 1
Обща администрация
11
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
11

ВЕСТНИК
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Специализирана администрация
19
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
19
Обща численост на персонала в областната
администрация
36

Приложение № 22
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област София и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
3
2
1
1
22
22
42
42
69

Приложение № 23
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на Софийска област и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
Главен секретар
Обща администрация
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
3
3
1
20
20
31
31
56

Приложение № 24
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Стара Загора и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността

1
3
2
1

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

Главен секретар
Финансов контрольор
Обща администрация
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
1
14

14
17

17
37

Приложение № 25
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Търговище и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Финансов контрольор
Обща администрация
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,

1
3
2
1
1
1
10

10
17

в т.ч. директор

17
Обща численост на персонала в областната
администрация
33

Приложение № 26
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Хасково и на нейните
административни звена
Областен управител
1
Политически кабинет,
3
в т. ч.:
заместник областни управители
2
служител за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Финансов контрольор
1
Обща администрация
13
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
13
Специализирана администрация
16
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
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в т.ч. директор
16
Обща численост на персонала в областната
администрация
35

Приложение № 27
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Шумен и на нейните
административни звена
Областен управител
1
Политически кабинет,
3
в т. ч.:
заместник областни управители
2
служител за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Финансов контрольор
1
Обща администрация
9
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
9
Специализирана администрация
17
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
17
Обща численост на персонала в областната
администрация
32

Приложение № 28
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на област Ямбол и на нейните
административни звена
Областен управител
1
Политически кабинет,
2
в т. ч.:
заместник областни управители
2
Главен секретар
1
Обща администрация
11
дирекция „А дминистративно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
11
Специализирана администрация
17
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
17
Обща численост на персонала в областната
администрация
32.“

Заключителна разпоредба
§ 15. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
304

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
ОТ 13 ЯНУАРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за Министерството
на вътрешните работи, приет с Постановле
ние № 126 на Министерския съвет от 2006 г.
(обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.; изм. и доп., бр.
24 от 2007 г., бр. 44 и 91 от 2008 г. и бр. 1 и
68 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) В Главна дирекция „Борба с
организираната престъпност“ (ГДБОП) може
да се създават отдели, сектори и други звена
от по-нисък ранг в зависимост от задачите и
дейността є.
(2) В ГДБОП се създават териториални звена,
които се ръководят от директора на главната
дирекция и не се включват в структурата на
областните дирекции на МВР.“
§ 2. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) В Главна дирекция „Криминална
полиция“ (ГДКП) може да се създават отдели,
сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността є.
(2) В ГДКП се създава отдел „Транспортна
полиция“.
(3) В отдел „Транспортна полиция“ може
да се създават сектори и териториални звена,
които се ръководят от началника на отдела и
не се включват в структурата на областните
дирекции на МВР.“
§ 3. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) В Главна дирекция „Охранителна
полиция“ (ГДОП) може да се създават отдели,
сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността є.
(2) В ГДОП се създава дирекция „Специализирани полицейски сили“.
(3) В дирекция „Специализирани полицейски
сили“ се създават отдели, сектори и териториални звена, които се ръководят от директора
на дирекцията и не се включват в структурата
на областните дирекции на МВР.“
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП)“ се добавя „може да“.
2. В ал. 3 след думите „гранични полицейски
управления (ГПУ)“ се добавя „бази гранично-полицейски кораби (БГПК)“ и се поставя запетая.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Зоните за отговорност на териториалните
звена на ГДГП се определят от министъра на
вътрешните работи по предложение на директора на ГДГП.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
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„(6) Създаването и закриването на ГКПП
се извършва от Министерския съвет.“
§ 5. Член 10а се изменя така:
„Чл. 10а. В Главна дирекция „Досъдебно
производство“ (ГДДП) може да се създават
отдели, сектори и други звена от по-нисък
ранг в зависимост от задачите и дейността є.“
§ 6. В чл. 10б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Главна дирекция
„Пожарна безопасност и спасяване“ (ГДПБС)“
се добавя „може да“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 7. Създава се чл. 10в:
„Чл. 10в. (1) В Главна дирекция „Гражданска
защита“ (ГДГЗ) може да се създават отдели,
сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността є.
(2) В ГДГЗ се създават териториални звена,
които се ръководят от директора на главната
дирекция и не се включват в структурата на
областните дирекции на МВР.“
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Областните дирекции
на МВР“ се добавя „може да“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „специализирана
дирекция „Оперативни технически операции“
се добавя „може да“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 10. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „дирекция „Вътрешна
сигурност“ се добавя „може да“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 11. Създават се чл. 19а и 19б:
„Чл. 19а. В дирекция „Миграция“, в дирекция „Български документи за самоличност“
и в дирекция „Международни проекти“ може
да се създават отдели, сектори и други звена
от по-нисък ранг в зависимост от задачите и
дейността им.
Чл. 19б. (1) В дирекция „Национална система 112“ (НС 112) може да се създават отдели,
сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността є.
(2) В дирекция „НС 112“ се създават териториални звена, които се ръководят от директора
на дирекцията и не се включват в структурата
на областните дирекции на МВР.
(3) Териториалните звена на дирекция „НС
112“ са районни центрове 112.
(4) Създаването и закриването на районните
центрове 112 се извършва от Министерския
съвет.“
§ 12. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Специализираните административни
дирекции в МВР са:
1. дирекция „Инспекторат“;
2. дирекция „Човешки ресурси“;
3. дирекция „Правно-нормативна дейност“;
4. дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество“;
5. дирекция „Планиране и управление на
бюджета“;
6. дирекция „Комуникационни и информационни системи“;
7. дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“;
8. дирекция „Информация и архив“;
9. дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“;
10. дирекция „Управление на собствеността
и социални дейности“;
11. дирекция „Вътрешен одит“;
12. дирекция „Координация на борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“;
13. дирекция „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка“.“
2. В ал. 2 след думите „дирекциите по ал. 1“
се добавя „може да“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 13. В чл. 23, ал. 1 думите „Център за професионално обучение и“ се заличават.
§ 14. В чл. 26 думите „звено за трудова
медицина“ и запетаята след тях се заличават.
§ 15. В чл. 27, ал. 1 след думите „Центърът
за бойна подготовка и спорт (ЦБПС)“ се добавя
„е специализирано звено на пряко подчинение
на министъра на вътрешните работи, което“.
§ 16. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „НИИ и НПИ“ се
добавя „може да“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 17. В чл. 30 след думите „обществения
ред“ се поставя запетая и се добавя „защита
при бедствия, осигуряване достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез
Националната система за спешни повиквания
с единен европейски номер 112 (ЕЕН 112)“.
§ 18. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Главният секретар на МВР
ръководи дейността на главните и областните
дирекции, дирекция „Миграция“, дирекция „Български документи за самоличност“ и дирекция
„Национална система 112“.
(2) За осъществяване на дейността по ал. 1
главният секретар на МВР организира, координира и контролира превантивната и оперативната, охранителната дейност, действията по
защита при бедствия, дейността на Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112,
държавния противопожарен контрол, пожарогасителната и аварийно-спасителната дейност
и дейността по обезпечаване на разследването.
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(3) При осъществяване на своите правомощия главният секретар на МВР се подпомага
от заместник.“
§ 19. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Главните дирекции се ръководят
от директори, които:
1. ръководят, организират и носят отговорност за дейността на главните дирекции;
2. изпълняват заповедите на министъра на
вътрешните работи, заместник-министрите и
главния секретар на МВР и се отчитат пред тях;
3. управляват информационните фондове на
главните дирекции;
4. управляват човешките ресурси в главните
дирекции;
5. осъществяват оперативното взаимодействие на ръководените от тях главни дирекции с
други държавни органи;
6. осъществяват сътрудничество със съответните служби на други държави, международни
органи и организации;
7. управляват бюджета на главните дирекции
и ръководят финансовото и материално-техническото им осигуряване;
8. отговарят за управлението на предоставените на главните дирекции държавни имоти
и вещи;
9. издават наказателни постановления и
прилагат принудителни административни мерки
по ред, определен със закон;
10. представляват юридическото лице.
(2) Директорите на главните дирекции
контролират, координират и методически ръководят изпълнението в областните дирекции
на задачите по направление на дейност.
(3) Директорите на главните дирекции могат
да се подпомагат от заместник-директори, които
изпълняват функции по управление, възложени
им със заповед на съответния директор.
(4) Директорът на Главна дирекция „Борба
с организираната престъпност“ осъществява
и функциите на заместник главен секретар
на МВР.“
§ 20. Създава се чл. 33а:
„Чл. 33а. (1) Дирекциите, включени в структурата на главните дирекции, се ръководят от
директори, които:
1. осъществяват общото и непосредственото
ръководство, като организират, ръководят и
контролират дейността на подчинените им звена;
2. организират изпълнението на задачите,
поставени от висшестоящите им органи;
3. отговарят пред директора на главната
дирекция за дейността на ръководените от тях
дирекции, а пред неговите заместници – съобразно възложените им функции;
4. осъществяват взаимодействие с други
структури на МВР, с местните и други органи
на държавна власт съобразно функционалната
си компетентност;
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5. осъществяват финансовото и материалнотехническото осигуряване на дирекциите по ред,
определен от министъра на вътрешните работи;
6. прилагат мерки за административна принуда и издават наказателни постановления по
ред, определен със закон.
(2) В изпълнение на функциите си по ал. 1
директорите издават заповеди.
(3) Директорите по ал. 1 могат да се подпомагат от заместник-директор, който изпълнява
функции по управление, възложени му със
заповед на съответния директор.“
§ 21. В чл. 39 ал. 1 се изменя така:
„(1) Директорът на областната дирекция на
МВР осъществява на съответната територия
държавната политика за защита на правата и
свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред, като:
1. ръководи, организира и отговаря за дейността на областната дирекция;
2. организира изпълнението на заповедите
на висшестоящите органи;
3. отговаря пред главния секретар на МВР
за цялостната дейност на ръководената от него
дирекция и пред директорите на главните дирекции по съответното направление на дейност;
4. осъществява оперативното взаимодействие
с другите структури на МВР;
5. управлява информационните фондове;
6. управлява бюджета и ръководи материално-техническото осигуряване;
7. управлява предоставените на дирекцията
държавни имоти и вещи;
8. управлява човешките ресурси;
9. осъществява оперативно взаимодействие
с други държавни органи;
10. съвместно с други държавни органи създава екипи за изпълнение на основните задачи
и дейности на МВР;
11. представлява юридическото лице;
12. прилага мерки за административна принуда и издава наказателни постановления по
ред, определен със закон.“
§ 22. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. Звената на структурите по чл. 9
ЗМВР се ръководят от началници, които:
1. ръководят, организират и отговарят за
дейността на съответните звена;
2. информират и се отчитат пред ръководствата на структурите по чл. 9 ЗМВР;
3. подпомагат ръководствата на структурите
по чл. 9 ЗМВР при осъществяване на методическото ръководство и контрол на дейността
на съответните звена в структурата на МВР.“
§ 23. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. Полицейските органи могат да
извършват проверка на българските лични
документи в предвидените от закона случаи.“
§ 24. Член 59 се изменя така:
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„Чл. 59. (1) Организацията и редът за осъществяване на конвойната дейност се определят
с инструкция на министъра на вътрешните
работи.
(2) Конвойните звена в областните дирекции
на МВР осъществяват конвойна дейност на
територията на цялата страна.“
§ 25. Член 60 се отменя.
§ 26. В чл. 61 след думата „лечебното“ се
добавя „или здравното“.
§ 27. В чл. 66, ал. 1, т. 1 думите „документите за самоличност“ се заменят с „личните
документи“.
§ 28. В чл. 73 се създават ал. 3, 4 и 5:
„(3) С договора по чл. 77, ал. 1 ЗМВР се
определят територията на действие, обектите,
задачите, които ще се изпълняват, числеността
на служителите, структурата на звеното и срокът
на действие на договора, както и всички права
и задължения на страните.
(4) Служителите в звената „Общинска полиция“ се назначават и освобождават по реда
на ЗМВР за срока на договора, като не се
включват в щатната численост на МВР.
(5) Ръководството, организацията на звената
„Общинска полиция“, правомощията на техните
служители, както и редът за взаимодействие
със структурите на МВР се определят с акт на
министъра на вътрешните работи.“
§ 29. В част трета, глава втора се създава
раздел Iа:
„Раздел Іа
Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“
Чл. 73а. Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) е национална специализирана оперативно-издирвателна
структура на МВР за предотвратяване, пресичане, разкриване и участие в разследване на
престъпления, свързани с организирана престъпна дейност на местни и транснационални
престъпни структури.
Чл. 73б. За изпълнение на дейността по
чл. 73а органите на ГДБОП:
1. извършват оперативно-издирвателна дейност по установяване и наблюдение на престъпни
структури и връзките помежду им;
2. участват в оперативно-издирвателната
дейност по предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на престъпления;
3. осигуряват и прилагат оперативно внедряване и извършване на доверителни сделки
чрез служител под прикритие;
4. прилагат контролирани доставки;
5. извършват идентифициране на лица;
6. събират, обработват, съхраняват, анализират и предоставят получаваната информация
за организирани престъпни структури, тяхната
специализация, ръководство, взаимодействие
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с други престъпни сдружения в страната и в
чужбина, за престъпленията, извършени от
участници в тях, и профила на пострадалите;
7. извършват проучване за надеждност на
служителите и издават, отказват, прекратяват
или отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация в изпълнение на дейността по Закона за защита на класифицираната
информация;
8. извършват проучване и оценка на методите
на полицейските тактически действия, прилагани в борбата с организираната престъпност, и
могат да правят предложения за усъвършенстване организацията на работа;
9. дават становища по проекти на нормативни актове и други ръководни документи,
регламентиращи противодействието на организираната престъпност, и участват в изготвянето
на програми и стратегии;
10. събират, анализират, съхраняват и предоставят информация за състоянието, структурата
и динамиката на организираната престъпност,
оценяват рисковете и заплахите от нея и извършват прогностична дейност;
11. съобразно функционалната си компетентност изграждат, поддържат и експлоатират
информационни фондове за нуждите на оперативно-издирвателната, информационната и
аналитичната дейност;
12. участват в екипи, работни групи и комисии, създадени съвместно с други държавни
органи, служби и органи на други държави и
международни организации;
13. осъществяват непосредствен информационен обмен и провеждат съгласувани действия
със съответни служби на други държави;
14. изготвят предложения за проекти по усвояване на средства от фондовете и програмите
на Европейския съюз и други извънбюджетни
източници и осъществяват тяхното изпълнение;
15. събират, обработват, съхраняват и предоставят информация за двустранното, регионалното и международното сътрудничество по
линия на противодействие на организираната
престъпност.
Чл. 73в. (1) За предотвратяване, пресичане
и разкриване на организирана престъпна дейност срещу установения митнически режим и
нормативните документи на Европейския съюз
органите на ГДБОП установяват, наблюдават,
контролират и неутрализират дейността на лица
и организирани престъпни групи, които чрез
използване на документи с невярно съдържание
или чрез използване на длъжностно лице в
непосредствена връзка с митническата служба
извършват престъпления с цел избягване на
дължими държавни вземания.
(2) За предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления срещу паричната,
данъчната и осигурителната система органите
на ГДБОП извършват оперативно-издирвателна
дейност, като:
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1. установяват и документират престъпна
дейност, изразяваща се в изпиране на пари
или укриване на данъчни задължения, както
и изпиране на пари в чужбина от български
престъпни структури;
2. установяват имущественото състояние на
участници в престъпни структури чрез взаимодействие със специализирани служби на други
държави и със съответните компетентни органи
в Република България;
3. установяват механизмите за финансиране
и системите за управление на финансовите потоци на български и международни престъпни
структури.
Чл. 73г. За предотвратяване, пресичане и
разкриване на организирана престъпна дейност на местни и транснационални престъпни
структури, осъществяващи незаконен трафик,
производство, търговия, разпространение, държане, съхранение и отглеждане на наркотични
вещества, техните аналози и прекурсори, органите на ГДБОП:
1. установяват, наблюдават и разкриват места,
използвани за незаконно складиране на наркотични, психотропни вещества и прекурсори;
2. наблюдават и контролират лица, поставили
се в услуга на организирани престъпни групи;
3. наблюдават, установяват и контролират
дейността на временно пребиваващи в страната чужди граждани, подозирани за участие
в незаконни дейности с наркотични вещества
и прекурсори;
4. пресичат незаконното производство,
трафик, търговия, разпространение, държане,
съхранение и отглеждане на наркотични, психотропни вещества и прекурсори на територията
на страната;
5. в рамките на участието си в Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите осъществяват контрол върху законните
дейности с прекурсори с цел недопускане на
отклонението им за незаконни цели;
6. противодействат на незаконните дейности
с наркообразуващи култури;
7. подпомагат компетентните органи за
приемане на мерки, целящи намаляване предлагането и търсенето на наркотици.
Чл. 73д. Органите на ГДБОП извършват
оперативно-издирвателна дейност за предотвратяване, пресичане и разкриване на организирана
престъпна дейност на местни и транснационални
престъпни структури, свързана със:
1. компютърни престъпления или престъп
ления, извършени във или чрез компютърни
мрежи и системи, интелектуална собственост
и хазарт;
2. изготвяне, търговия, внос, износ и разпространение на подправени парични знаци,
държавни ценни книжа за доказване внасянето
на държавен акциз, платежни инструменти и
официални удостоверителни документи;
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3. трафик на хора с цел използване за развратни действия, принудителен труд, отнемане
на телесни органи или държане в принудително
подчинение, както и незаконно осиновяване на
новородени деца в чужбина;
4. трафик на археологически паметници и
архивни документи, предмети от културното
наследство на регистрираните вероизповедания;
5. незаконно производство, преработка,
контрабанда и незаконни сделки с огнестрелни
оръжия, взривни, химически, биологични и
други общоопасни средства, както и със стоки
и технологии с двойна употреба.
Чл. 73е. За разкриване и пресичане на корупция в държавната власт органите на ГДБОП
извършват оперативно-издирвателна дейност за
установяване и документиране на корупционни
действия на длъжностни лица, поставили се в
услуга на престъпни структури, и прояви на
корупция в държавната власт.
Чл. 73ж. За предотвратяване, разкриване и
пресичане на терористични действия органите
на ГДБОП извършват оперативно-издирвателна
дейност, като:
1. наблюдават и пресичат дейността на местни и транснационални престъпни структури,
извършващи заплахи срещу орган на властта,
представител на чужда държава или международна организация или извършващи подготовка
за осъществяване на терористични действия;
2. установяват връзките на местни организирани престъпни групи с лица, принадлежащи към международни престъпни структури,
използващи насилствени методи;
3. наблюдават и установяват лица, подозирани за участие в терористични актове.
Чл. 73з. Установяват дейността на организирани местни и транснационални престъпни
структури, извършващи отвличания, вземане на
заложници, изнудване, престъпления с общо
опасни средства и огнестрелно оръжие и други
насилствени действия и провеждат дейности за
неутрализирането им.“
§ 30. Член 74 се изменя така:
„Чл. 74. Главна дирекция „Криминална
полиция“ (ГДКП) е национална специализирана структура за оперативно-издирвателна,
превантивна, информационно-аналитична и
организационна дейност по предотвратяване,
пресичане, разкриване и участие в разследване
на престъпления с изключение на свързаните
с организирана престъпна дейност.“
§ 31. Член 75 се изменя така:
„Чл. 75. За изпълнение на дейността по
чл. 74 органите на ГДКП:
1. извършват оперативно-издирвателна дейност, като могат да предлагат решения по тактическата организация на работата и събирането
на информация в областните дирекции на МВР;
2. участват в предотвратяването, пресичането,
разкриването и разследването на престъпления;
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3. упражняват методическо ръководство,
контрол и оказват практическа помощ на
структурните звена в областните дирекции на
МВР по направление на дейност;
4. извършват анализ на тежките престъпления, на техните извършители, на пострадалите
и на извършените аналогични престъпления
с оглед намиране на типови или специфични
характеристики, необходими за разкриването;
5. изследват и определят престъпни структури
и връзките помежду им;
6. извършват полицейска регистрация и
идентификация на лица;
7. извършват експертни справки и експертизи;
8. извършват проучване и оценка на методите
и полицейските тактики, прилагани в противодействие срещу престъпността, като могат
да правят предложения за усъвършенстване
организацията на оперативно-издирвателната
дейност;
9. разработват или участват в разработването на нормативни актове и други ръководни
документи, регламентиращи противодействието
на престъпността;
10. събират, обработват, обобщават и анализират наличната информация по направления
на дейност;
11. събират, оценяват и анализират информация за естеството, разпространението и
тенденциите в развитието на престъпността;
12. предлагат мерки за подобряване на работата по отделните направления на дейност и
разработват насоки и приоритети за работа по
противодействието на престъпността.“
§ 32. Създават се нови чл. 76 и 77:
„Чл. 76. Главна дирекция „Криминална полиция“ организира, координира и контролира
дейността на областните дирекции на МВР по
предотвратяване, пресичане и разкриване на
престъпления и противообществени прояви,
като:
1. осъществява координация в оперативноиздирвателната дейност при наличие на извършени престъпления на територията на две и
повече областни дирекции на МВР;
2. наблюдава и установява престъпни групи
и обекти чрез провеждане на организационни
и оперативно-издиравателни мероприятия;
3. оказва помощ по случаи с фактическа и
правна сложност, представляващи особен обществен интерес, като предлага и включването
на допълнителни сили и средства;
4. създава организация за взаимодействие
с държавните, обществените и гражданските
структури за осъществяването на превантивни
мерки за ограничаване на престъпленията;
5. събира, обобщава, обработва, съхранява,
анализира и предоставя информация за състоянието, структурата и динамиката на:
а) престъпността на територията на страната;
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б) противообществените прояви, извършени
при провеждане на спортни мероприятия;
в) противообществените прояви, извършени
от малолетни и непълнолетни лица;
6. участва при планирането, организацията
и провеждането на обучение на служителите
от областните дирекции на МВР за повишаване на професионалната им квалификация по
направление на дейност;
7. разработва методически указания и програми за предотвратяване, пресичане и разкриване
на тежки престъпления;
8. участва в комплексни, контролни и тематични проверки по спазването и изпълнението на законите и подзаконовите нормативни
актове и по осъществяването на дейността на
областните дирекции на МВР.
Чл. 77. Главна дирекция „Криминална
полиция“ противодейства на престъпленията,
свързани с културно-историческото наследство
на страната, като предотвратява, пресича, разкрива и участва в разследване на престъпления,
свързани с незаконни археологически разкопки
и нерегламентирани сделки с археологически
предмети, вещи, уникати, икони и църковна
утвар, архивни и писмени документи и фалшификати с историческо значение, архитектурни,
етнографски обекти и комплекси, образци на
парковото изкуство и ландшафтната архитектура, нерегистрираните природни ценности и
образци, книжовни и литературни ценности,
аудио-визуално наследство, ценности, свързани
с народните традиции, обичаи, обреди и вярвания, музика, песни и танци.“
§ 33. Член 78 се изменя така:
„Чл. 78. Главна дирекция „Криминална полиция“ осъществява издирвателна дейност на
лица и обекти на територията на страната и
зад граница, като:
1. организира, контролира и провежда своевременно събиране, обработване, правомерно
използване по предназначение, предоставяне и
надеждно съхранение на информация за всички
категории издирвани лица и обекти;
2. съвместно с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на
правосъдието и служба „Военна полиция“ на
Министерството на отбраната организира и провежда мероприятия по издирване и задържане
на бегълци от местата за лишаване от свобода.“
§ 34. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. (1) Главна дирекция „Криминална
полиция“ разработва и провежда мероприятия за
взаимодействие с прокуратурата, съда, следствието и ръководството на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството
на правосъдието и оперативното обслужване
на местата за лишаване от свобода.
(2) Редът за взаимодействието между ГДКП
и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
при Министерството на правосъдието за оперативното обслужване на местата за лишаване
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от свобода се определя с инструкция, издадена
от министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието съгласувано с главния
прокурор на Република България.“
§ 35. Член 80 се изменя така:
„Чл. 80. Главна дирекция „Криминална
полиция“ при осъществяване на оперативноиздирвателната дейност по разкриване на извършителите на противообществени прояви,
извършени преди, по време или след провеждане
на спортни мероприятия:
1. води на отчет извършителите на противообществени прояви, извършени при провеждане
на спортни мероприятия;
2. съвместно със структурните звена на
областните дирекции на МВР организира наблюдение над извършителите на противообществени прояви, извършени при провеждане
на спортни мероприятия.“
§ 36. Създават се чл. 80а – 80д:
„Чл. 80а. Главна дирекция „Криминална
полиция“ противодейства срещу престъпността
и противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните лица, като:
1. оказва методическо ръководство, практическа помощ и контрол на служителите от
областните дирекции на МВР по противодействие на детската престъпност и осъществяване
на полицейска закрила на деца;
2. анализира и оценява дейността на служителите от МВР с полицейски правомощия
по предоставяне на полицейска закрила на
деца, като разработва и внася предложения за
подобряване организацията на работа и усъвършенстване дейността на структурните звена,
работещи по направление на противодействие
на детската престъпност.
Чл. 80б. Органите на ГДКП извършват дейност по предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления в министерства, агенции и
други структури на държавната администрация.
Чл. 80в. Органите на ГДКП извършват превантивна и оперативно-издирвателна дейност
в националните структури на енергетиката,
промишлеността, строителството, транспорта,
селското и горското стопанство, екологията,
търговията и туризма, здравеопазването и
здравното осигуряване, бюджетните организации, юридическите лица с нестопанска цел,
финансово-кредитната система, застрахователното дело.
Чл. 80г. Главна дирекция „Криминална
полиция“ организира информационната си
дейност, като:
1. събира, обработва, анализира, съхранява
и използва информацията в информационните
фондове за установяване и отстраняване на
причините и условията за извършване на престъпления и други правонарушения и за извършване на оперативно-издирвателна, аналитична
и организационна дейност по предотвратяване,
пресичане и разкриване на престъпления;
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2. изгражда, поддържа и експлоатира информационни фондове за нуждите на оперативно-издирвателната, информационната,
аналитичната и организационната дейност по
предотвратяване, пресичане и разкриване на
престъпления.
Чл. 80д. (1) Главна дирекция „Криминална
полиция“ самостоятелно или съвместно с други
структури на МВР осъществява международно
сътрудничество.
(2) При осъществяване на международното
сътрудничество по ал. 1 органите на ГДКП:
1. организират и осъществяват взаимодействието със съответните полицейски служби на
други държави и международни организации
по направление на дейност;
2. събират, обработват, съхраняват и предоставят информация за двустранното и многостранното сътрудничество по направление
на дейност.“
§ 37. Създава се нов чл. 81:
„Чл. 81. (1) Отдел „Транспортна полиция“
осъществява оперативно-издирвателна, превантивна и информационно-аналитична дейност
по предотвратяване, пресичане, разкриване и
участие в разследване на престъпления и опазване на обществения ред на територията на
железопътната инфраструктура и железопътния
транспорт в страната.
(2) Органите на отдел „Транспортна полиция“:
1. предотвратяват, пресичат, разкриват и
участват в разследване на престъпления в обекти
на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт в страната;
2. осъществяват, организират и контролират
дейностите по опазване на обществения ред на
територията на железопътната инфраструктура
и в железопътния транспорт в страната;
3. извършват превантивна дейност, като:
а) изучават и анализират причините и условията, благоприятстващи извършването на
престъпления и други нарушения на обществения ред на територията на железопътната
инфраструктура и в железопътния транспорт
в страната, разработват и осъществяват мерки
за отстраняването им;
б) изпълняват сигнални функции по отношение на физически и юридически лица за
отстраняване на причините по буква „а“;
в) планират, контролират или участват самостоятелно или съвместно с други държавни
органи и неправителствени организации в
осъществяването на превантивни дейности;
г) разработват и осъществяват стратегии
и проекти за превенция на престъпността и
опазване на обществения ред;
4. организират и контролират охраната на
обекти, мероприятия и специални товари на
територията на железопътната инфраструктура
и в железопътния транспорт;
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5. осъществяват контрол на съхраняването
и охраната при превозването на общоопасни
средства;
6. контролират осъществяването на частна
охранителна дейност на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния
транспорт;
7. издирват лица и обекти на територията
на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт в страната;
8. осъществяват конвойна дейност;
9. събират, обработват, въвеждат, систематизират, използват и предоставят информация,
организирана в автоматизирани информационни
фондове, системи или регистри, създадени по
силата на закон, за изпълнение на правомощията по направления на дейност;
10. взаимодействат с държавни органи, юридически лица и граждани за противодействие
на престъпността и опазване на обществения
ред в обслужваните обекти;
11. дават становища по проекти на нормативни и други актове относно противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред;
12. прилагат мерки за административна
принуда и осъществяват административнонаказателна дейност.“
§ 38. В чл. 81а, ал. 1 след думите „обществения ред“ съюзът „и“ се заменя със запетая
и накрая се добавя „и участие в разследване
на престъпления“.
§ 39. В чл. 81б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Главна дирекция „Охранителна полиция“ е специализирана структура за опазване
на обществения ред и противодействие на
престъпността.“
2. Основният текст на ал. 2 се изменя така:
„(2) Органите на Главна дирекция „Охранителна полиция“:“.
§ 40. Член 81в се отменя.
§ 41. Член 81г се изменя така:
„Чл. 81г. Дирекция „Специализирани полицейски сили“ е специализирана структура на
Главна дирекция „Охранителна полиция“ за
опазване на обществения ред, охрана на масови
мероприятия, овладяване на масови безредици,
противодействие на терористични действия, охрана на стратегически и особено важни обекти
и дипломатически представителства.“
§ 42. В чл. 81д се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Органите на дирекция „Специализирани
полицейски сили“:
1. подпомагат органите на главните и областните дирекции по опазване на обществения ред;
2. участват в опазването на обществения
ред при провеждане на масови мероприятия;
3. осъществяват дейности по възстановяване,
поддържане и опазване на обществения ред
при масови безредици;
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4. участват в опазването на обществения
ред при кризи от различен характер;
5. участват в полицейски операции на главните и областните дирекции;
6. осъществяват охрана и оперативно обезпечаване на стратегически, особено важни обекти,
дипломатически представителства, обекти на
МВР и обекти на договорен принцип;
7. осъществяват охрана на специални товари;
8. съдействат на други държавни органи
или длъжностни лица, когато противозаконно
се пречи на тяхната дейност.“
2. В ал. 2 думите „дирекция „Жандармерия“
се заменят с „дирекция „Специализирани полицейски сили“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Силите и средствата на дирекция „Специализирани полицейски сили“ се ползват от
структурите на МВР при условия и по ред,
определени с акт на министъра на вътрешните
работи.“
§ 43. В чл. 81ж се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Зоналните жандармерийски
управления“ и „дирекция „Жандармерия“ се
заменят съответно с „Териториалните звена на
дирекция „Специализирани полицейски сили“ и
„дирекция „Специализирани полицейски сили“.
2. В ал. 2 думите „дирекция „Жандармерия“
се заменят с „дирекция „Специализирани полицейски сили“.
§ 44. Членове 81и – 81х се отменят.
§ 45. В чл. 82, ал. 1 след думата „пресичане“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след
думата „разкриване“ се добавя „и участие в
разследване“.
§ 46. В чл. 84, ал. 1 думите „дълбочина 15
км“ се заменят с „дълбочина 30 км“.
§ 47. В чл. 86 думите „граничен контрол“
се заменят с „гранични проверки“.
§ 48. Навсякъде в чл. 87 думите „граничен
контрол“ се заменят с „гранични проверки“.
§ 49. В чл. 92 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всяко лице при преминаване през държавната граница подлежи на гранична проверка
при спазване на указанията и разпорежданията
на органите на ГДГП, осъществяващи гранични
проверки.“
2. В ал. 2 думите „граничния контрол“ се
заменят с „граничната проверка“.
§ 50. В чл. 93, ал. 1 думите „граничен контрол“ се заменят с „гранична проверка“.
§ 51. В чл. 94, ал. 1 думите „граничен контрол“ се заменят с „гранична проверка“.
§ 52. В чл. 96 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Граничният контрол се състои от гранични проверки и наблюдение на границата и
се извършва в зоните на ГКПП и в граничната
зона.“
2. В ал. 2 думите „граничен контрол“ се
заменят с „гранично наблюдение“.
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3. В ал. 3 думите „граничен контрол“ се
заменят с „гранични проверки“.
4. В ал. 4 думите „и наблюдение“ се заличават.
5. В ал. 5 думите „предварителен граничен
контрол“ се заменят с „предварителна гранична
проверка“.
§ 53. В чл. 97 думите „граничен контрол“
се заменят с „гранични проверки“.
§ 54. В чл. 104, т. 1 думите „охраната на
границата и“ се заличават.
§ 55. В чл. 105, ал. 1 думите „органи на
граничния контрол“ се заменят с „органи за
контрол“.
§ 56. В чл. 127а ал. 2 се изменя така:
„(2) За изпълнение на задачата по ал. 1
Главна дирекция „Досъдебно производство“
извършва дейности по:
1. разследване на престъпления в съответствие с Наказателно-процесуалния кодекс;
2. упражняване на контрол за законосъобразното провеждане на разследването, изпълнението на задължителните указания на прокурора
и спазването на срока за разследване;
3. осъществяване на взаимодействие с органите на съдебната власт, с други държавни
органи и с органи на местната власт;
4. анализиране и проучване на практиките
по разследване на престъпления и изготвяне
на предложения за подобряване на дейността
по разследване;
5. участие в специализирани звена и екипи
съвместно с други държавни органи, служби
и органи на други държави и международни
организации;
6. събиране, обобщаване, анализ и предоставяне на информация за дейността по разследване
на престъпления;
7. методическо ръководство при разследване на престъпления в съответните звена в
областните дирекции.“
§ 57. В чл. 127б, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по чл. 52г, ал. 2,
т. 1 – 4 и 6 ЗМВР на съответните звена в
областните дирекции;“.
§ 58. В чл. 127в ал. 4 се отменя.
§ 59. В чл. 127г, ал. 1 думите „генералния
комисар на МВР или от упълномощено от
него лице“ се заменят с „директора на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“.
§ 60. В чл. 127д, ал. 3 думите „защита на
населението“ се заменят със „спасяване“.
§ 61. В чл. 127е, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. работят на непрекъснат сменен режим;“.
2. В т. 3 думите „и кризи“ се заличават.
§ 62. В чл. 127ж, ал. 1, т. 1 думите „на населението“ се заличават.
§ 63. В чл. 127з, ал. 1, т. 1 думите „на населението“ се заличават.
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§ 64. В чл. 127и се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 8 се изменя така:
„8. контрол за съответствието на влаганите в
строежите продукти с нормативните изисквания
за пожарна безопасност;“.
2. Точка 11 се изменя така:
„11. прилагат административнонаказателни
и принудителни административни мерки;“.
3. Създават се т. 12 и 13:
„12. извършват сертификационни проверки
и издават сертификати за съответствие на обектите и строежите с изискванията за пожарна
безопасност;
13. извършват проверки на земеделската
техника за допускане до участие в жътвената
кампания.“
§ 65. В чл. 127н се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 6 и 7 се изменят така:
„6. разработва продукти в областта на пожарната безопасност и спасяване;
7. извършва изпитвания за определяне на
химически, физически и пожарни характеристики на вещества, материали и продукти и
определя тяхната квалификация;“.
2. Създава се нова т. 9:
„9. извършва изпитвания за определяне на
тактико-технически и експлоатационни показатели на пожаро-техническо въоръжение и
гасителни вещества и извършва проверка за
съответствието им с продуктови спецификации
и стандарти;“.
3. Досегашната т. 9 става т. 10.
§ 66. В част трета, глава втора се създава
раздел VІв:
„Раздел VІв
Главна дирекция „Гражданска защита“
Чл. 127о. (1) Главна дирекция „Гражданска
защита“ (ГДГЗ) е национална специализирана
структура на МВР за изпълнение на задачи по
защита при бедствия.
(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 ГДГЗ
извършва следните дейности:
1. осъществява превантивна дейност за
повишаване готовността на страната за предотвратяване на бедствия и/или за намаляване
на последиците от тях чрез:
а) анализ и оценка на рисковете от бедствия; прогнозиране на вероятните последици
от бедствията; категоризиране на територията
на страната в зависимост от рисковете; организиране разработването на методики за оценка
на риска от бедствия; предлагане на насоки
за развитие на обучението и образователните
програми по защитата при бедствия;
б) подпомагане министъра на вътрешните
работи при разработване на Националния план
за защита при бедствия;
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в) подпомагане главния секретар на МВР
при координиране и разработване на Националната програма за защита при бедствия и на
годишните планове за изпълнението є;
г) координиране разработването на Националния план за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи
(СНАВР);
д) координиране разработването и съгласуването на плановете по чл. 9, ал. 2 от Закона
за защита при бедствия (ЗЗБ);
е) обучение на населението за начините на
поведение и действие при бедствия и прилагане
на необходимите защитни мерки;
ж) повишаване степента на защита на населението с колективни средства за защита и
индивидуални средства за защита;
з) контрол по спазване на нормативната
уредба, упражняван при: съгласувателни процедури по одобряване на устройствени схеми
и планове – елементи на устройството на територията; участие в държавни приемателни
комисии за разрешаване ползването на строежите и в експертни съвети по устройство на
територията; прилагане на мерки по инженерна
защита за предотвратяване или намаляване на
отрицателните последици от бедствия;
и) разработване на програми и нормативни
актове, както и участие в международни проекти в областта на химическата, биологичната,
радиационната и инженерната защита и прилагането на документи на Европейския съюз,
отнасящи се до защитата при бедствия;
к) създаване и поддържане на база данни
за потенциално опасните обекти, обектите от
критичната инфраструктура и водоизточниците
от дълбоки сондажи за ползване при бедствия;
л) организиране на проверки по безопасността на потенциално опасните обекти;
м) участие в разработването, одобряването
и прилагането на стандарти, повишаващи степента на защита при бедствия;
н) анализ на данните, получавани от системите за наблюдение на ситуациония център
(СЦ), Центъра за аерокосмическо наблюдение
(ЦАН), оперативните комуникационно-информационни центрове (ОКИЦ) и др.;
о) участие в международни проекти и експертни съвети, които подпомагат осъществяването на дейностите по превантивната дейност
и готовността при бедствия;
2. наблюдение, предупреждение и оповестяване при бедствия чрез СЦ;
3. координира провеждането на СНАВР
при бедствия на територията на страната чрез
СЦ и ОКИЦ;
4. като съставна част от единната спасителна
система изпълнява следните задачи:
а) операции по издирване и спасяване;
б) оперативна защита при наводнения;
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в) радиационна, химическа и биологична
защита при бедствия, свързани с опасни вещества и материали;
г) допълнителни дейности, необходими за
осъществяване на планирането и организацията
за изпълнение на задачите по защитата;
5. изпълнява задачи по гражданска защита
в случаите по чл. 19, ал. 2 ЗЗБ;
6. координира с органите по чл. 18, ал. 5
ЗЗБ изпълнението на превантивните и други
дейности, за които се предвижда финансиране
от други източници и които са включени в Националната програма за защита при бедствия и
в годишните планове за изпълнението є;
7. организира взаимодействието и координацията с министерствата, ведомствата и
неправителствени организации в областта на
гражданската защита и защитата при бедствия
за овладяване и преодоляване на последствията
от бедствия;
8. поддържа в готовност силите и средствата
за реагиране при бедствия;
9. организира и поддържа в готовност граждански специалисти за участие в операции и
мисии на Европейския съюз, НАТО и международни организации извън територията на
страната чрез формиране на модул за търсене и
спасяване в градски условия с цел изпълнение
на поети ангажименти от Република България
в областта на гражданската защита и гражданското аварийно планиране;
10. организира и провежда подготовката на
служителите от ГДГЗ за реагиране при бедствия;
11. координира и участва в международни
проекти за планиране, подготовка и провеждане
на национални и международни учения в областта на защитата при бедствия, гражданското
аварийно планиране и Механизма на Общността
за гражданска защита;
12. организира обмена на информация с
териториалните звена в процеса на управление
при бедствия;
13. оказва методическа и експертна помощ
по защита при бедствия на териториалните
органи на изпълнителната власт;
14. организира, разработва и поддържа плана
за привеждане на ГДГЗ в готовност за работа
във военно време и военновременния план;
15. организира оповестяването на служителите от ГДГЗ при привеждането им в готовност за
работа при бедствия, при положение на война,
при военно или извънредно положение и при
изпълнение на планираните мероприятия;
16. осъществява взаимодействието на ГДГЗ
с други държавни органи по въпросите на готовността за работа при положение на война,
при военно или извънредно положение;
17. контролира готовността на структурните
звена на ГДГЗ за работа при положение на
война, при военно или извънредно положение;
18. прави мотивирани предложения пред
министъра на вътрешните работи за:
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а) финансовото и материално-техническото осигуряване на защитата при бедствия по
чл. 61, т. 1 ЗЗБ;
б) обявяване на бедствено положение на
територията на цялата страна или на част от
нея вследствие на бедствия;
в) участието на чуждестранни или на международни граждански формирования при
овладяване на бедствия и при преодоляване на
последиците от тях на територията на страната;
г) участието на български граждански формирования при овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия в други държави;
19. осъществява методическа помощ при
организиране обучението на органите на изпълнителната власт и населението;
20. осъществява организационно, експертно
и техническо подпомагане дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет чрез:
а) изготвяне на доклади и предложения за
предоставяне на финансова помощ за неотложни
аварийни и възстановителни работи за обекти,
засегнати от бедствия;
б) участие в контрола за целесъобразното
усвояване на предоставените целеви средства
от бюджета, от помощи и от други източници
на финансиране;
в) участие в изготвянето на експертни
оценки, възложени от Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет;
г) подготвяне на предложения за искане на
помощ от международни организации и други
държави и организиране на нейното използване
при възлагане;
д) водене на регистър на постъпилите искания за предоставяне на финансова помощ от
Междуведомствената комисия за възстановяване
и подпомагане;
21. изгражда и поддържа информационни
фондове на базата на информация, придобита
при изпълнение на функциите є;
22. осъществява оперативното взаимодействие с другите структури на МВР;
23. осъществява сътрудничество със съответните структури в други държави и международни органи и организации в областта на
гражданската защита и гражданско-военното
аварийно планиране, като:
а) координира дейността по разработване и
съгласуване на международни договори, споразумения и протоколи и координира изпълнението на поетите с тях задължения в областта
на защитата при бедствия;
б) участва в координирането и организира
планирането и изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на Република
България в НАТО и в Европейския съюз, в
областта на гражданското аварийно планиране
и на гражданската защита;
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в) участва в работата на институциите на
Европейския съюз и техните работни органи
в областта на гражданската защита;
г) координира и участва в работата на Старшия комитет за гражданско аварийно планиране
(SCEPC) на НАТО и координира работата на
националните представители на бордовете и
комитетите към него;
д) координира и организира дейността по
подготовката и провеждането на международни
хуманитарни и/или спасителни операции за
помощ при бедствия в други страни;
е) събира, обработва, съхранява и предоставя
информация за двустранното, регионалното и
многостранното международно сътрудничество
в областта на гражданската защита и гражданското аварийно планиране;
24. изгражда и поддържа национални системи за мониторинг, ранно предупреждение и
оповестяване, като:
а) организира функционирането на комуникационно-информационните системи за нуждите
на управлението при бедствия;
б) планира и организира изграждането,
функционирането и експлоатацията на Националната система за ранно предупреждение
и оповестяване при бедствия (НСРПОБ),
включваща система за ранно предупреждение
и оповестяване на органите на изпълнителната
власт и съставните части на ЕСС и сиренната
система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия;
в) изгражда и поддържа в технологично
отношение Интегрираната информационна
система за координация на съставните части
на единната спасителна система чрез НСЦ,
ОКИЦ и силите за реагиране в МВР и осигурява свързаността на центровете към съставните
части на единната спасителна система;
г) организира и участва при провеждането
на тренировки за установяване състоянието и
готовността на системите за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия;
д) участва в организирането и провеждането
на осведомителни кампании за населението и
обучения на органите на изпълнителната власт
за ранното предупреждение и оповестяване с
НСРПОБ;
e) приема, обработва и анализира дистанционни данни, получавани от сателити за наблюдение на Земята, като осигурява информация,
спомагаща процеса по управлението на риска
от бедствия чрез ЦАН към ГДГЗ;
ж) поддържа в техническо отношение портала за геопространствени данни, осигурява
интернет и електронна поща;
з) планира и организира надграждането
и разширяването на възможностите на ЦАН
спрямо нуждите на ведомствата, имащи компетентност при управление на риска от бедствия;
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и) организира и осигурява изграждането и
развитието на електронни съобщителни мрежи
за нуждите на управлението при бедствия и
аварии чрез предоставения за ползване индивидуално определен ограничен ресурс – радио
честотен спектър;
к) организира и координира взаимодействието с предприятията, предоставящи обществени
електронни съобщителни мрежи и/или услуги
за осигуряване на електронни съобщения при
бедствия и за функциониране на НСЦ и ОКИЦ,
съгласно издадените им разрешения;
л) изготвя анализи и оценки, свързани с
наблюдение, изследване, откриване на рисковите фактори от бедствията и подпомагане
на превантивната дейност и управлението на
СНАВР при бедствия;
25. съгласувано и координирано с дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“
осъществява информационна и разяснителна
дейност при възникване на бедствия и провеждане на СНАВР, като предоставя своевременно
пълна и ясна информация за развитието на
аварийната обстановка и за дейностите по
овладяването є.
(3) Редът за осъществяване на дейностите
по ал. 2, т. 3 и 4 се определя с инструкции на
министъра на вътрешните работи.
(4) Отличителният знак на ГДГЗ е син равностранен триъгълник, вписан в кръг с оранжев
цвят съгласно Женевските конвенции от 12
август 1949 г. (необнародвани), ратифицирани
с Указ № 181 на Президиума на Народното
събрание от 1954 г. (Изв., бр. 43 от 1954 г.), и
Допълнителните протоколи към Женевските
конвенции от 1977 г., ратифицирани с Указ
№ 1586 на Държавния съвет от 1989 г. (ДВ,
бр. 62 от 1989 г.).
Чл. 127п. (1) Териториалните звена на ГДГЗ
изпълняват задачи, свързани със защитата при
бедствия на територията на съответната област.
(2) Териториалните звена на ГДГЗ осъществяват и следните специфични задачи:
1. координират разработването и съгласуването на областни планове за провеждане
на СНАВР;
2. координират разработването и съгласуването на общинските и областните планове за
защита при бедствия;
3. приемат и оценяват информации за възникнали бедствия;
4. осъществяват денонощно дежурство на
органи за управление, сили и средства;
5. следят оперативната обстановка на територията на областта;
6. уведомяват компетентните съставни части
на единната спасителна система и координират
по-нататъшната дейност на основата на стандартни оперативни процедури;
7. уведомяват органите на изпълнителната
власт в съответната област за възникнали
бедствия;
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8. включват допълнителни сили и средства на
основните и други съставни части на единната
спасителна система съгласно плана за провеждане на СНАВР по искане на ръководителя
на място, кмета на общината или областния
управител;
9. изготвят обобщен отчет на изразходваните
непредвидени разходи при бедствия, подлежащи
на възстановяване от държавния бюджет;
10. организират и извършват поддръжка,
обслужване и ремонт на защитни съоръжения,
собственост на министерството.
(3) Оперативните комуникационно-информационни центрове в териториалните звена на
ГДГЗ изпълняват функциите по ал. 2, т. 3 – 6
и по чл. 127о, ал. 2, т. 3.
(4) Териториалното звено в област София
осъществява и обслужване на свързочни средства и техника, дозиметрична апаратура и на
пунктовете за управление на ГДГЗ.
(5) Териториалното звено в област Велико
Търново осъществява и обслужване и ремонт
на свързочни средства и техника, дозиметрична
апаратура и ремонт на автомобилна и верижна
техника и на пунктовете за управление на ГДГЗ.“
§ 67. Наименованието на глава трета се
изменя така:
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДИРЕКЦИЯ „ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“.
ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“,
ДИРЕКЦИЯ „МИГРАЦИЯ“, ДИРЕКЦИЯ
„БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ“, ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ
ПРОЕКТИ“ И ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА
СИСТЕМА 112“.
§ 68. Създават се чл. 141а – 141л:
„Чл. 141а. Дирекция „Миграция“ е специализирана структура на МВР за регулиране и
контрол на миграционните процеси на чужден
ците, пребиваващи в Република България, и за
административно обслужване на гражданите
на Европейския съюз, гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на
Конфедерация Швейцария, както и членовете на
техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република
България на гражданите на Европейския съюз
и членовете на техните семейства.
Чл. 141б. (1) При осъществяване на дейността си по регулиране на миграционните
процеси и административния контрол върху
пребиваването на чужденци в Република България директорът на дирекция „Миграция“,
директорите на областните дирекции на МВР
или оправомощените от тях длъжностни лица:
1. издават или отказват издаването на
разрешения за краткосрочно и дългосрочно
пребиваване;
2. продължават срока на пребиваване на
чужденците в Република България;
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3. отнемат правото на издадено разрешение
за краткосрочно и дългосрочно пребиваване
при наличие на законовите изисквания;
4. анулират издадена виза или намаляват
срока за пребиваване на чужденец в страната,
определен от издадената виза, при неизпълнение на изискванията на Закона за чужденците
в Република България (ЗЧРБ);
5. издават удостоверителни документи, които
по силата на нормативен акт имат отношение
по процедурата за издаване и отнемане на разрешение за пребиваване в Република България;
6. осъществяват съгласувателни процедури
с дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи за издаване
на разрешения за пребиваване в Република
България;
7. дават становища по молби за придобиване,
възстановяване и освобождаване от българско
гражданство, за издаване на разрешения за
работа и становища до други ведомства, които
по смисъла на нормативен акт имат отношение
по пребиваването на чужденците в Република
България;
8. осъществяват административното обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави – страни по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства съгласно
Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите
на Европейския съюз и членовете на техните
семейства.
(2) Звената „Миграция“ при областните дирекции на МВР уведомяват незабавно дирекция
„Миграция“ за отнетите от тях разрешения за
дългосрочно пребиваване на чужденци в Република България.
(3) В определените от ЗЧРБ случаи издадена
виза се анулира чрез зачертаване с две диагонални черти и полагане на щемпел.
Чл. 141в. За осъществяване на дейностите
по чл. 141а дирекция „Миграция“:
1. събира, систематизира и анализира информацията за състоянието и динамиката на
миграционните процеси и административния
контрол върху пребиваването на чужденци в
Република България и за административното
обслужване на гражданите на Европейския
съюз, гражданите на държави – страни по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, гражданите на Конфедерация
Швейцария, както и членовете на техните
семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и
членовете на техните семейства;
2. планира, разработва и предлага мерки за
повишаване ефективността на регулиране на
миграционните процеси;
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3. дава становища и разработва проекти на
нормативни и други актове за регулиране на
миграционните процеси и административния
контрол върху пребиваването на чужденци в
Република България и за административното
обслужване на гражданите на Европейския
съюз, гражданите на държави – страни по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, гражданите на Конфедерация
Швейцария, както и членовете на техните
семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и
членовете на техните семейства;
4. самостоятелно или съвместно с други
структури на МВР или с други компетентни
органи участва в предотвратяването и противодействието на незаконната миграция и
трафика на хора;
5. методически подпомага и контролира
дейността на съответните звена в областните
дирекции на МВР.
Чл. 141г. При осъществяване на правомощията по чл. 90, т. 6 ЗМВР органите на дирекция
„Миграция“ или съответните звена „Миграция“ в
областните дирекции на МВР приемат, извършват необходимите справки и изпращат на дирекция „Български документи за самоличност“
и на съответните звена в областните дирекции
на МВР подаденото от чужденеца заявление
заедно с приложените към него документи
за персонализиране на български документи
за самоличност на чужденци или разрешения
за пребиваване и връчват персонализирания
документ на чужденеца.
Чл. 141д. (1) Дирекция „Миграция“ осъществява дейност по принудително настаняване в
специалните домове за временно настаняване
на чужденци, за които е издадена заповед за
принудително отвеждане до границата на Република България или за експулсиране.
(2) Органите на дирекция „Миграция“ осъществяват дейността си по чл. 80 ЗМВР при
условията и по реда на ЗЧРБ и на съответните
подзаконови нормативни актове за организацията, дейността и реда за временно настаняване
на чужденци в специалните домове.
(3) Управлението и охраната на специалните
домове за временно настаняване на чужденци
се осъществява от дирекция „Миграция“.
Чл. 141е. Органите на дирекция „Миграция“
противодействат на незаконната миграция чрез
извършване на проверки по местопребиваване
на чужденците и при необходимост провеждат
интервюта.
Чл. 141ж. (1) Органите на дирекция „Миграция“ организират и осъществяват съпровождане
на чужденци на територията на Република
България или в чужбина при изпълнение на
приложени мерки за административна принуда
по ЗЧРБ, както и при необходимост за осигуряване участието на настанени в специалните
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домове за временно настаняване на чужденци
(СДВНЧ) чужденци като страни в досъдебни
и съдебни производства по наказателни и административни дела.
(2) При изпълнение на дейностите по ал. 1
органите на дирекция „Миграция“ може да
искат съдействие от Главна дирекция „Охранителна полиция“.
(3) Съпровождането на чужденци извън територията на страната в предвидените от закона
случаи се осъществява съгласно международен
договор за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, по който Република България
е страна. При липса на такъв международен
договор правилата за съпровождане извън
територията на страната се уреждат с акт на
министъра на вътрешните работи.
Чл. 141з. За регулиране и контрол на миграционните процеси по въпросите на убежището,
бежанците и чужденците дирекция „Миграция“
взаимодейства с други структури на МВР, други
ведомства и служби.
Чл. 141и. (1) Дирекция „Български документи
за самоличност“ е национална специализирана
структура на МВР за осъществяване на дейнос
тите, свързани с българските лични документи.
(2) Органите на дирекция „Български документи за самоличност“:
1. издават, отказват издаването, отнемат,
изземват и обявяват за невалидни български
лични документи при условия и по ред, определени със закон;
2. персонализират български лични документи, издавани от други оправомощени служби
и ведомства;
3. методически ръководят и контролират
дейността на съответните звена в областните
дирекции по направление на дейност;
4. управляват, анализират и контролират
технологичните дейности по изработка на
българските лични документи, чието издаване
е предвидено в закон;
5. прилагат мерки за административна
принуда и осъществяват административнонаказателна дейност;
6. дават становища по проекти на нормативни и други актове, свързани с българските
лични документи;
7. събират, обработват, въвеждат, систематизират, използват и предоставят информация,
организирана в автоматизирани информационни
фондове, системи или регистри, създадени по
силата на закон, за изпълнение на правомощията по направления на дейност.
Чл. 141к. (1) Дирекция „Международни проекти“ е специализирана структура на МВР за
управление на програми и проекти, финансирани
със средства на Европейския съюз.
(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 дирекция „Международни проекти“:
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1. изпълнява функции на отговорен орган по
Европейския фонд за връщане и по Фонда за
външни граници в рамките на Обща програма
„Солидарност и управление на миграционните
потоци“ на Европейския съюз, като:
а) осъществява взаимодействие със структурите на Европейската комисия и с отговорните
органи в останалите държави членки;
б) координира програмирането и внася в
Европейската комисия предложения за многогодишни и годишни програми;
в) взаимодейства с органи и организации,
участващи в изпълнението на многогодишните
програми, включително международни организации и неправителствени организации;
г) осигурява съгласуваност и взаимно допълване между финансирането от Европейския фонд
за връщане и по Фонда за външни граници и
от други национални и общностни финансови
инструменти;
д) осъществява предварителен контрол за
законосъобразност при възлагане на обществени поръчки и процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, които са финансирани напълно или частично със средства
от европейските фондове;
е) организира и провежда процедури за
възлагане на обществени поръчки и процедури
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ и сключва договори;
ж) получава плащания, извършени от Европейската комисия, и извършва плащания към
крайните бенефициенти;
з) координира и провежда информационна
дейност, свързана с усвояване на средствата
по фондовете;
и) осъществява мониторинг, оценка и контрол
върху дейността на крайните бенефициенти;
к) следи за прилагането на изискванията
за счетоводната отчетност от крайните бенефициенти;
л) следи сертифициращият и одитният орган
да получават необходимата информация за
осъществяване на дейността им;
м) съставя и внася в Европейската комисия
междинни и окончателни доклади за изпълнението на годишните програми;
н) съхранява цялата документация, свързана с
проведените процедури за възлагане на обществени поръчки и предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, както и за получените и
извършените плащания и осигурява достъп до
нея на компетентните органи за срок 5 години
след приключването на програмите;
2. осъществява координация на дейностите,
свързани с програмирането и изпълнението на
проекти на МВР, финансирани със средства на
Европейския съюз и на други извънбюджетни
източници;
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3. осъществява взаимодействие с компетентните структури на Европейската комисия и с
националните институции в процеса на прог
рамиране, изпълнение, мониторинг и оценка
на проекти;
4. установява нередности и измами със
средства на Европейския съюз и докладва
установените случаи;
5. координира работата и оказва методическо ръководство на звената за изпълнение на
проекти в структурите на МВР.
Чл. 141л. (1) Дирекция „Национална система
112“ е национална специализирана структура
на МВР за осигуряване на непрекъснат, бърз
и безплатен достъп до службите за спешно
реагиране за получаване на помощ при спешни случаи.
(2) За изпълнение на задачата по ал. 1 дирекция „НС 112“:
1. приема, автоматично регистрира и обработва всички повиквания за спешна помощ
на номер 112;
2. осигурява непрекъснат достъп до линия
за връзка;
3. събира информация за вида, мястото, часа
и основните данни на спешния случай;
4. осигурява приемането и изясняването на
получените повиквания освен на български
език и на най-малко два официални езика на
Европейския съюз;
5. анализира и предава обработената информация на службите за спешно реагиране в
зависимост от вида на спешните случаи;
6. получава обратно информация от съответните служби за спешно реагиране за приключване на работата им в мястото на инцидента;
7. регистрира, архивира и съхранява информация за всички спешни повиквания.
(3) Дейността по осигуряване на непрекъснат,
бърз и безплатен достъп до службите за спешно
реагиране за получаване на помощ при спешни
случаи се организира и осъществява от районни
центрове за приемане на спешни повиквания
към ЕЕН 112 (районни центрове 112).
(4) Местоположението на районните центрове 112 се определя с решение на Министерския съвет.
(5) Службите за спешно реагиране по чл. 19,
ал. 1 от Закона за Националната система за
спешни повиквания с единен европейски номер
112 (ДВ, бр. 102 от 2008 г.) обменят информация с районните центрове 112 чрез работни
станции на Националната система за спешни
повиквания с ЕЕН 112.
(6) Взаимодействието на дирекция „НС 112“
с други служби и ведомства се осъществява на
базата на сключени споразумения.
(7) Службите за спешно реагиране по ал. 5
не могат да отказват приемане на информация
за инцидент, изпратена от съответния районен
център 112.“
§ 69. В чл. 150а се правят следните изменения:
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1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 5:
а) точка 2 се изменя така:
„2. оказва помощ по организацията, стила
и методите на работа на ръководния персонал
на структурите на МВР;“;
б) точка 5 се изменя така:
„5. извършва проверки на постъпили в МВР
сигнали.“
3. В ал. 8 думите „Главният инспектор“ се
заменят с „Директорът“.
§ 70. Член 150б се изменя така:
„Чл. 150б. (1) Дирекция „Вътрешен одит“
осъществява вътрешен одит по Закона за вът
решния одит в публичния сектор на структурите
по чл. 9 ЗМВР, на техните звена и на всички
програми, дейности и процеси, включително на
разпоредителите с бюджетни кредити от втора
и по-ниска степен, както и на разпоредителите
със средства от Европейския съюз.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ е пряко подчинена на министъра на вътрешните работи.
(3) За изпълнение на дейността си по ал. 1
дирекция „Вътрешен одит“:
1. идентифицира и оценява рисковете в МВР;
2. оценява адекватността и ефективността на
системите за финансово управление и контрол
в МВР по отношение на:
а) идентифицирането, оценяването и управ
лението на риска от ръководството на МВР;
б) съответствието със законодателството,
вътрешните актове и договорите;
в) надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;
г) ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
д) опазването на активите и информацията;
е) изпълнението на задачите и постигането
на целите;
3. дава препоръки за подобряване на дейностите в МВР.
(4) Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява
функциите на одитиращ орган на средства от
Европейския съюз, когато това е предвидено
в акт на Европейския съюз.
(5) Дирекция „Вътрешен одит“ проверява
дейността на материалноотговорните лица в
МВР по отношение на събирането, съхраняването, разходването и отчитането на поверените
им активи чрез извършване на материални
проверки.“
§ 71. В чл. 150в се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „Специализирана
административна“ се заличават.
2. Създава се т. 3а:
„3а. изготвя становища, свързани с функциите, организационните структури и числеността
на МВР;“.
§ 72. В основния текст на чл. 150г думите
„Специализирана административна“ се заличават.
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§ 73. Член 150д се изменя така:
„Чл. 150д. Дирекция „Европейски съюз и
международно сътрудничество“:
1. подпомага министъра на вътрешните
работи при провеждането на международната
политика на Република България в областта
на вътрешните работи;
2. координира, организира и участва в работата на институциите на Европейския съюз
и техните работни органи от компетентността
на МВР;
3. координира процеса на подготовка и
одобряване проектите на рамкови позиции,
позиции и указания по въпросите от компетентност на министерството, които се разглеждат
от Европейския съвет, Съвета на Европейския
съюз и спомагателните му органи и в процеса
на комитология;
4. координира и организира дейностите за
изпълнение на ангажиментите, произтичащи от
членството на Република България в Европейския съюз в областта на вътрешните работи;
5. участва в разработването на проекти на
нормативни и други актове за хармонизиране
на българското законодателство с правото на
Европейския съюз в областите от компетентността на МВР;
6. нотифицира актовете от българското законодателство, с които се въвеждат мерки на
национално ниво, необходими за изпълнение
и прилагане на директивите на Европейските
общности в областта на правосъдието и вът
решните работи;
7. съгласува информацията във връзка с
процедури срещу България за неизпълнение
на задълженията, произтичащи от правото на
Европейския съюз в областта на правосъдието
и вътрешните работи;
8. ръководи и осигурява дейността на Работна
група 23 „Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи“ към Съвета по
европейските въпроси към Министерския съвет;
9. координира дейността, свързана с изпълнението на необходимите мерки и действия,
включително свързаните с хармонизирането на
законодателството, с оглед пълното прилагане
на разпоредбите на достиженията на правото
от Шенген;
10. изготвя становища по международно
правни въпроси във връзка с дейността на МВР;
11. изготвя проекти и становища и участва
в преговори по международни договори в областите на компетентност на МВР;
12. осъществява и подпомага дейностите по
сътрудничество на МВР със съответните органи
на други държави, регионални структури и с
международни организации;
13. събира, обработва, съхранява и предоставя
информация за двустранното, регионалното и
многостранното международно сътрудничество
на МВР;
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14. методически ръководи и контролира
съответните звена в структурите на МВР по
предмета на дейността си;
15. осъществява протоколната дейност на
МВР.“
§ 74. В чл. 150е се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „Специализирана
административна“ се заличават.
2. Точки 8 и 9 се изменят така:
„8. осъществява методическо ръководство
на финансовите звена в МВР;
9. обслужва финансово структурите на МВР
на територията на София, които нямат финансови звена;“.
3. Създава се т. 10:
„10. сертифицира разходите по програми и
фондове на Европейския съюз, когато това е
предвидено в акт на Европейския съюз, като:
а) удостоверява надеждността на декларацията за разходите;
б) удостоверява съответствието на разходите
с общностните и националните разпоредби;
в) следи за получаването на необходимата
информация от отговорния орган за процедурите и проверките, включени в декларациите;
г) отчита резултатите от всички одити за
целите на сертифицирането;
д) води счетоводна документация в електронен вид за разходите, декларирани пред
Европейската комисия;
е) следи за възстановяването на всички
средства на Европейската общност, за които
е установено, че са изплатени неоснователно;
ж) води на отчет възстановените и подлежащите на възстановяване суми в общия бюджет
на Европейската общност.“
§ 75. Член 150ж се изменя така:
„Чл. 150ж. Дирекция „Комуникационни и
информационни системи“:
1. изгражда и поддържа телекомуникации
за управлението на МВР;
2. изгражда и поддържа автоматизирани
информационни системи за общо ползване в
министерството;
3. организира взаимодействието и техническата съвместимост с комуникационните и
информационните системи на други държавни
органи или държави, администрира връзките
с националната и международните електронни
комуникации, осигурява специални комуникации за държавни органи;
4. изгражда и поддържа Националната
компонента на Шенгенската информационна
система;
5. изготвя, координира и съгласува проекти,
планове и програми за развитие на комуникационните и информационните технологии и
системи в МВР, както и за сътрудничество с
други структури;
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6. планира, организира и осъществява дейностите по защита и криптографската сигурност
на комуникационните и информационните
системи в МВР;
7. организира и осъществява криптографската защита на комуникационните системи
на държавното ръководство;
8. изгражда и поддържа в техническо и
софтуерно отношение електронния портал на
МВР, осигурява интернет и електронна поща
за нуждите на МВР;
9. планира и разпределя радиочестотния
ресурс на МВР и участва в актуализирането
на националния радиочестотен план; създава
и поддържа ведомствения номерационен план,
участва в създаването и разпределението на
националния номерационен план;
10. планира, изгражда и поддържа комуникационно-информационната система на МВР за
управление при бедствия и във военно време;
11. осигурява непрекъснатото функциониране
на техническата среда и оборудването за ранно
предупреждение и оповестяване на населението
и органите на държавна власт при бедствия;
12. осъществява методическо ръководство и
контрол на съответните звена в структурите на
министерството по предмета на дейността си;
13. оказва експертна помощ по компетентност при специализирани полицейски мероприятия;
14. изгражда и поддържа в техническо и
софтуерно отношение оперативните комуникационно-информационни центрове за ЕЕН 112;
15. организира и координира взаимодействието с предприятията, предоставящи обществени
електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за
осигуряване на електронни съобщения за МВР.“
§ 76. В основния текст на чл. 150з думите
„Специализирана административна“ се за
личават.
§ 77. В чл. 150и се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Специализирана
административна“ се заличават;
б) създава се т. 5:
„5. издирва, изучава, събира, съхранява,
документира и представя документи, културни
ценности и образци, свързани с историята на
МВР, с познавателна, образователна и естетическа цел, като води на отчет и контролира
музейните колекции в структурите на МВР
съобразно спецификата на дейността си.“
2. В ал. 2 запетаята след думите „т. 1“ и
думите „букви „а“ и „г“ се заличават.
§ 78. Член 150к се изменя така:
„Чл. 150к. Дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“:
1. подпомага ръководството на министерството при планиране и формулиране на приоритетите в дейността на МВР;
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2. обработва, систематизира и анализира
информация, придобита при или по повод
изпълнение на дейностите на МВР;
3. изготвя краткосрочни и дългосрочни
прогнози от значение за дейностите на МВР;
4. идентифицира основните рискове за
изпълнение на плановете и приоритетите на
министерството;
5. организира, координира и контролира
изпълнението на задачи, свързани с изготвянето
на обобщени становища и отговори по документи, изготвени от името на ръководството
на МВР до държавни органи, физически и
юридически лица;
6. организира и осъществява деловодното
обслужване на ръководството на МВР;
7. организира изпълнението на заповедите
на ръководството на МВР;
8. организира приемната на МВР, като приема, обработва и препраща до компетентните
структури в министерството или до други държавни органи получените сигнали, заявления
и предложения на граждани и организира и
контролира своевременното предоставяне на
обратна информация и отговори по тях;
9. изготвя отговори от името на ръководството на МВР на постъпили сигнали, заявления и
предложения на граждани;
10. координира и осъществява дейности по
административното обслужване на гражданите
за административни услуги, предоставяни от
МВР;
11. организира и контролира изпълнението
на нормативните изисквания във връзка със
защита на класифицираната информация при
работа с документи и с други информационни
носители в организационната единица;
12. организира дейността на регистратурите
за национална класифицирана информация и
регистратурата за класифицирана информация
на Европейския съюз и НАТО в организационната единица;
13. изготвя становища относно необходимостта от прилагането на специални мерки за
сигурност при възлагане на обществени поръчки,
свързани с дейността на МВР;
14. изгражда и поддържа оперативен дежурен център;
15. организира и контролира взаимодействието между оперативните дежурни центрове
и части на МВР;
16. организира взаимодействието с други
държавни органи и неправителствени организации по направление на дейност;
17. осъществява методическо ръководство
и контрол на съответните звена в структурите
на МВР по предмета на дейността си.“
§ 79. В чл. 150л се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „Специализирана
административна“ се заличават.
2. Създава се нова т. 8:
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„8. организира и изпълнява дейността по
възлагане на обществените поръчки с бюджетни
средства;“.
3. Създава се т. 9:
„9. отговаря за изпълнението на търговските
договори и осъществява контрол по спазването
на сроковете, условията и изискванията за доставка и качеството на изпълнение на договора;“.
4. Досегашната т. 8 става т. 10.
§ 80. Член 150м се изменя така:
„Чл. 150м. Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности (АФКОС):
1. подпомага министъра на вътрешните
работи при осъществяване на координацията в
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности;
2. подпомага и осъществява цялостната координация относно обмена на информация между
членовете на Съвета за координация на борбата
с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности (АФКОС),
наричан по-нататък „съвета АФКОС“;
3. е национална контактна точка с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и
със съответните компетентни органи в областта
на защитата на финансовите интереси на Европейските общности в държавите членки и с
други държави и национално звено за връзка
съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008
на Европейската комисия от 17 декември 2008 г.
относно централната база данни за отстраняванията (ОВ, L 344/12 от 12.12.2008 г.);
4. осъществява координация на оперативното
сътрудничество между ОЛАФ и членовете на
съвета АФКОС при провеждане на разследвания на територията на Република България;
5. съхранява и официално обменя с администрациите, които членовете на съвета АФКОС
представляват, информация за нередности и
измами със средства по фондове и програми
на Европейския съюз;
6. организира и поддържа национална електронна база данни с информация за нередности
и измами със средства на Европейския съюз,
подадени от членовете на съвета АФКОС или
получени по друг начин;
7. отговаря на национално ниво за доклад
ване на нередности и измами със средства по
фондове и програми на Европейския съюз;
анализира и докладва на ОЛАФ случаите на
регистрирани нередности на всеки втори месец,
следващ тримесечие;
8. осъществява оперативно сътрудничество
с определените в чл. 8, ал. 1, т. 1 от Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г.
служители;
9. получава и регистрира сигнали за нередности, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и ги изпраща за проверка
на компетентните членове на съвета АФКОС
или на други компетентни държавни органи;
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10. сътрудничи с всички държавни органи и
структури и координира дейността в областта
на борбата с нередностите и измамите със
средства на Европейския съюз;
11. изготвя и предлага на съвета АФКОС
проекти на стратегии и планове за действие за
борба с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейската общност, както
и организира, следи и отчита изпълнението на
одобрените от Министерския съвет проекти,
стратегии и планове;
12. разработва и организира изпълнението
на политики за обучение на служителите в
държавната администрация по въпросите на нередностите, координира и провежда обучението;
13. изпълнява ежегодно програма за обучение на служители от администрациите на
членовете на съвета АФКОС, свързана с нередности и измами, и обмяна на опит с други
страни – членки на Европейския съюз;
14. анализира с помощта на съответните
компетентни членове на съвета АФКОС съб
раната информация относно нередностите и
измамите със средства на Европейския съюз
и предлага на председателя или на заместникпредседателите да се предприемат необходимите
мерки от членовете на съвета;
15. на базата на получените анализи и предложения по чл. 8, ал. 1, т. 4 от Постановление
№ 18 на Министерския съвет от 2003 г. изготвя общ анализ и обобщава предложенията за
изпълнение на изискванията на достиженията
на правото на Европейския съюз;
16. създава необходимата организация по
подготовката от българска страна на годишния
доклад на Европейската комисия по чл. 280 от
Договора за Европейската общност;
17. подпомага осъществяването на дейността
на съвета АФКОС;
18. посредством правителствената Комуникационна стратегия и комуникационната мрежа
на ОЛАФ популяризира дейностите по борба
с измамите и нередностите;
19. поддържа интернет страница, на която
могат да се подават сигнали за нередности;
20. изпълнява административно-контролни
функции чрез осъществяване на проверки в
органите, администриращи нередности с евросредства.“
§ 81. Член 150н се изменя така.
„Чл. 150н. Дирекция „Управление при кризи
и отбранително-мобилизационна подготовка“:
1. разработва и поддържа плана за привеждане на МВР в готовност за работа във военно
време, плана за мобилизация, военновременния
план и плана на МВР за управление при кризи;
2. подпомага дейността на ръководството на
МВР за управление на структурите на министерството при кризи и бедствия, при положение на
война, при военно или извънредно положение;
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3. организира изграждането и експлоатацията на системата от пунктове за управление и
поддържането им в оперативна и техническа
готовност;
4. организира дейността на Ситуационния
център на МВР;
5. разработва и предлага за утвърждаване
проекти на военновременни структури и щатове
съобразно задачите на МВР във военно време;
6. организира и контролира създаването и
поддържането на кризисни и военновременни
запаси на МВР и ведомствен картографски фонд;
7. организира и контролира дейността на
оперативните дежурни центрове за поддържане
готовността на МВР за оповестяване и управление при обявяване на война, военно или друго
извънредно положение, при кризи и бедствия;
8. планира, организира, ръководи и контролира мобилизационната подготовка и провеждането на мобилизацията в структурите на МВР;
9. организира и провежда подготовката
на ръководния персонал и силите на МВР за
действие при кризи и бедствия, при положение
на война, при военно или друго извънредно
положение;
10. планира, разпределя и отчита финансовите средства по отбранително-мобилизационната подготовка, участва при съставянето
на военновременния проектобюджет на МВР
и организира дейността по възстановяване на
средствата, изразходвани при преодоляване на
последици от кризи и бедствия от структури
на министерството;
11. взаимодейства с други държавни органи
по въпросите на готовността на МВР за работа при положение на война, при военно или
извънредно положение, при кризи и бедствия;
12. контролира готовността на структурите на
МВР за работа във военно време, за действие
при кризи и бедствия;
13. методически ръководи и контролира
дейността на съответните структури в МВР по
предмета на дейността си.“
§ 82. Членове 150о и 150п се отменят.
§ 83. В глава четвърта раздел II се изменя
така:
„Раздел II
Специализиран отряд за борба с тероризма
Чл. 150р. (1) Специализираният отряд за
борба с тероризма (СОБТ) е специализирано
звено на пряко подчинение на главния секретар
на МВР за противодействие на терористични
действия, защита на стратегически и особено
важни обекти, предотвратяване и пресичане на
тежки престъпления.
(2) Специализираният отряд за борба с тероризма се ръководи от командир.
(3) За изпълнение на дейностите по ал. 1
органите на СОБТ:
1. предотвратяват и пресичат терористични
действия;
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2. задържат и/или обезвреждат извършители
на особено опасни престъпления, оказващи
или склонни да окажат въоръжена съпротива;
3. освобождават заложници;
4. организират и осъществяват охрана на
органи на МВР, на държавни органи и организации при изпълнение на функциите им;
5. извършват проверки за установяване самоличността на лице, за което има данни, че
е извършило престъпление;
6. извършват проверки в помещения без
съгласието на собственика или обитателя или
в тяхно отсъствие само когато следва да се
предотврати непосредствено предстоящо или
започнало тежко престъпление или в случаите,
когато са налице данни, че в помещението се
укрива лице, извършило тежко престъпление,
или е необходимо оказване на неотложна помощ на лица, чийто живот, здраве или лична
свобода се намират в опасност или са налице
други случаи на крайна необходимост;
7. участват в специални операции на главните
и областните дирекции на МВР.
(4) Използването на СОБТ за изпълнение
на дейностите по ал. 1 се разрешава с писмена
заповед на главния секретар на МВР за всеки
отделен случай.
(5) В неотложни случаи използването по
ал. 4 може да бъде разпоредено устно. В тези
случаи писмената заповед се издава не по-късно
от 24 часа.
Чл. 150с. При освобождаване на заложници,
при задържане или обезвреждане на извършители на особено опасни престъпления, когато
те оказват или е налице обосновано предположение, че ще окажат въоръжена съпротива,
съобразно конкретната оперативно-тактическа
обстановка органите на СОБТ имат право:
1. да използват огнестрелно оръжие, взривни
вещества, пиротехнически, химически, технически и други средства, числящи се в СОБТ и
в другите структури на МВР, и специална защитна екипировка, гарантираща тяхната лична
безопасност и прикритие на самоличността им;
2. да отцепват райони, да спират или отклоняват движението на пътни превозни средства
и временно да прекъсват телекомуникационни
връзки.
Чл. 150т. (1) Органите на СОБТ, изпълняващи
дейностите по чл. 91, ал. 1 ЗМВР, и членовете
на техните семейства се ползват от специален
режим на адресна регистрация и регистрация
на лични моторни превозни средства и телефони. Специалният режим се определя с акт
на министъра на вътрешните работи.
(2) Самоличността на органите по ал. 1 при
изпълнение на техните задължения се запазва
в тайна.
(3) Професионалната квалификация на
органите на СОБТ се проверява и оценява
ежегодно при условия и по ред, определени с
акт на министъра на вътрешните работи.“

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

§ 84. В глава четвърта раздел ІІІ се изменя
така:
„Раздел ІІІ
Специална куриерска служба
„Чл. 150у. (1) Специалната куриерска служба
е специализирано звено на пряко подчинение на
главния секретар на МВР за приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на кореспонденция,
съдържаща класифицирана информация.
(2) Специалната куриерска служба:
1. приема, сортира, описва, съхранява, пренася и доставя кореспонденция, съдържаща
класифицирана информация, съгласно Закона
за защита на класифицираната информация и
правилника за прилагането му;
2. осигурява защитата на класифицираната
информация от нерегламентиран достъп при
нейното приемане, сортиране, описване, съхраняване, пренасяне и доставяне;
3. извършва приемане, пренасяне и доставка
на материали на органите на държавната власт
и местното самоуправление;
4. извършва анализ и оценка на рисковите
фактори и предприема необходимите мерки
за защита на класифицираната информация от
нерегламентиран достъп;
5. провежда обучение на държавните служители от Специалната куриерска служба, както и
на куриери от други организационни единици;
6. поддържа база данни за обслужваните
регистратури на организационните единици,
получили уникален идентификационен номер
от Държавната комисия по сигурността на
информацията;
7. при бедствия, както и при въвеждане на
режим „военно положение“ или „положение на
война“ изпълнява дейността си, като осигурява
военна пощенска свръзка при условия и по ред,
определени от министъра на вътрешните работи
и министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията;
8. взаимодейства с други държавни органи
при осъществяване на дейността си.
(3) В Специалната куриерска служба може
да се създават териториални звена, които се
ръководят от началника на службата и не се
включват в структурата на областните дирекции на МВР.
(4) При защита от нерегламентиран достъп
или опит за такъв на кореспонденция, съдържаща класифицирана информация, служителите от
Специалната куриерска служба имат право да
използват физическа сила, помощни средства
и огнестрелно оръжие.
(5) Организацията на работа на Специалната куриерска служба по приемане, сортиране,
описване, съхраняване, пренасяне и доставяне
на материали, съдържащи класифицирана информация, се определя с инструкция, утвърдена
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от министъра на вътрешните работи съгласувано с Държавната комисия по сигурността на
информацията.“
§ 85. В глава четвърта се създава раздел IIIа:
„Раздел IIIа
Звено „Ведомствена служба по трудова
медицина“
Чл. 150ф. (1) Звено „Ведомствена служба
по трудова медицина“ е ведомствена служба
по трудова медицина по смисъла на Закона за
здравословните и безопасни условия на труд и
е в структурата на Академията на МВР.
(2) Звено „Ведомствена служба по трудова
медицина“ консултира и подпомага ръководителите на всички структури на МВР за прилагане
на превантивните подходи за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд и
за постоянното подобряване на управлението
на дейностите по здраве и безопасност.
(3) Звено „Ведомствена служба по трудова
медицина“ осъществява:
1. изследване, профилактика и дейности по
привеждане на работното място в съответствие
с трудово-медицинските изисквания чрез:
а) участие в оценката на рисковете при
работа;
б) консултативно съдействие при изготвяне
на предложения, профилактични програми,
инструкции и правила за здравословен и безо
пасен труд;
в) консултиране на работодателя относно
преустройството на работните места, организацията на труда и трудовото натоварване на
служителите, включително на тези, нуждаещи
се от специална закрила;
г) съгласуване правото на компенсации за
работа при специфични условия на труд;
2. наблюдение на здравословното състояние
на служителите, включващо консултативно
съдействие при:
а) организирането и отчитането на медицинските профилактични прегледи и отчитането
на показателите за временна загуба на работоспособност по болнични листове;
б) разследването и отчитането на професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм
чрез съответните регистри в структурните звена;
в) воденето на индивидуалните здравни
досиета на служителите;
3. участие в изготвянето на програми, организирането и провеждането на обучения по
правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа на ръководния персонал,
длъжностните лица по безопасни условия на
труд, членовете на комитетите и групите по
условия на труд и на служителите индивидуално.“
§ 86. Досегашният чл. 150у става чл. 150х.
§ 87. Досегашният чл. 150ф става чл. 150ц.
§ 88. Досегашният чл. 150х става чл. 150ч
и в него се правят следните изменения и допълнения:
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1. Създава се нова т. 8:
„8. организира, координира и осъществява
обмен на информация и данни по глава тринадесета, раздел ІІІа ЗМВР;“.
2. Досегашната т. 8 става т. 9.
§ 89. Досегашният чл. 150ц става чл. 150ш.
§ 90. Досегашният чл. 150ч става чл. 150щ.
§ 91. Член 151 се изменя така:
„Чл. 151. (1) Общата численост на служителите в МВР е 61 170 щатни бройки.
(2) Общата численост на служителите в
МВР включва:
1. държавни служители с висше образование – 17 520 щатни бройки;
2. държавни служители със средно образование – 35 740 щатни бройки;
3. лица, работещи по трудово правоотношение – 7910 щатни бройки.
(3) Министърът на вътрешните работи
може да създава извън общата численост по
ал. 1 допълнителни щатове за длъжности за
лица, работещи по трудово правоотношение,
за производствени, ремонтни, социални и обслужващи дейности в рамките на средствата
по бюджета на МВР.
(4) Редът за изготвяне и утвърждаване на
щатовете по ал. 3 се определя с акт на министъра на вътрешните работи.
(5) Общата численост на МВР и числеността по ал. 3 се водят на отчет в дирекция
„Човешки ресурси“.“
§ 92. Член 153 се изменя така:
„Чл. 153. (1) Министърът на вътрешните
работи в рамките на общата численост на МВР
утвърждава щат за участие в международни мисии и в международни организации въз основа
на договори, по които Република България е
страна. По този щат се назначават служители
за срока на неплатения им отпуск по чл. 212,
ал. 1, т. 7 ЗМВР.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 служителите се назначават на незаети длъжности
по реда на чл. 191, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМВР.
(3) Министърът на вътрешните работи в рамките на общата численост на МВР утвърждава
щат за задгранични представители на МВР.
(4) Министърът на вътрешните работи в
рамките на общата численост на МВР може да
утвърждава щат за командировани национални
експерти на МВР.“
§ 93. Член 154 се отменя.
§ 94. Член 155 се изменя така:
„Чл. 155. (1) Министърът на вътрешните
работи в рамките на общата численост на МВР
може да поддържа резерв от неразпределени
по структурите щатни бройки за държавни
служители и за лица, работещи по трудово
правоотношение.
(2) Резервът по ал. 1 се използва за оптимизиране числеността на структурите при извънредни промени в оперативната обстановка.
(3) Резервът по ал. 1 се води на отчет в
дирекция „Човешки ресурси“.
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(4) Министърът на вътрешните работи може
да поддържа непопълнение на разпределените
бройки по щатовете на структурите на МВР.“
§ 95. Член 157 се изменя така:
„Чл. 157. (1) Структурите на МВР по чл. 9
ЗМВР и звената, създадени по реда на чл. 21,
т. 4 ЗМВР, разработват проекти на функционални задължения и организационна структура.
(2) Функционалните задължения конкретизират определените в нормативната уредба
задачи и дейности на звената.
(3) Организационната структура създава
оптимална организация за изпълнение на задачите и дейностите на съответните звена и е
съобразена със състоянието на оперативната
обстановка.
(4) С организационната структура се определят наименованията на структурните звена
и йерархичната им подчиненост.
(5) Организационната структура се изгражда
съобразно следните принципи:
1. минимален брой на йерархичните нива;
2. осигуряване на възможно най-ускорен
начин за обмен на информация;
3. стабилност с възможност за изменение в
съответствие с оперативната обстановка;
4. икономичност при разпределянето на
числеността.“
§ 96. Член 159 се изменя така:
„Чл. 159. (1) Функционалните задължения,
организационните структури и щатовете на
структурите на МВР по чл. 9 ЗМВР и звената,
създадени по реда на чл. 21, т. 4 ЗМВР, се утвърждават от министъра на вътрешните работи.
(2) Проектите на функционални задължения, организационни структури и щатове на
структурите по ал. 1 се разработват от ръководителите им.
(3) Дирекция „Човешки ресурси“ методически ръководи, подпомага и контролира
разработването на проектите на функционални
задължения, организационни структури и щатове
и ги предлага за утвърждаване от министъра
на вътрешните работи след съгласуване със
заместник-министъра, на когото са възложени
съответни функции по управление, и с главния
секретар на МВР – за структурите, ръководени
от него.
(4) Военновременните структури и щатове се
разработват по ред, определен с акт на министъра на вътрешните работи, и се утвърждават
от него.“
§ 97. Създават се чл. 159а – 159в:
„Чл. 159а. (1) Министърът на вътрешните
работи утвърждава типова организационна
структура на областните дирекции на МВР
по предложение на главния секретар на МВР.
(2) Директорите на главни дирекции, дирекции и специализирани административни
дирекции, НИИ и НПИ разработват проекти
на типови функционални задължения на ана-
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логичните си структурни звена и дейности в
областните дирекции въз основа на утвърдената
типова организационна структура.
Чл. 159б. Щатовете на структурите на МВР
по чл. 9 ЗМВР и звената, създадени по реда
на чл. 21, т. 4 ЗМВР, се разработват въз основа
на функционалните им задължения и организационната им структура.
Чл. 159в. (1) Нови щатове се изготвят и
утвърждават при съществени промени във
функционалните задължения и организационната структура на структурите на МВР по
чл. 9 ЗМВР и на звената, създадени по реда
на чл. 21, т. 4 ЗМВР.
(2) Промени в щатовете на структурите по
ал. 1 се извършват със заповед на министъра
на вътрешните работи, изготвена от дирекция
„Човешки ресурси“.
(3) Проекти на заповеди по ал. 2 се разработват въз основа на мотивирани предложения
от ръководителите на структурите на МВР по
чл. 9 ЗМВР и на звената, създадени по реда на
чл. 21, т. 4 ЗМВР, при промени в оперативната
обстановка, нормативната уредба или промени
в задачите и дейностите.
(4) Създаването, изменянето и закриването
на структурни звена в структурите на МВР се
извършват по реда на ал. 1 или 2.“
§ 98. В чл. 162 се правят следните изменения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Проектът на класификатор по ал. 1 се
разработва от дирекция „Човешки ресурси“.“
§ 99. В чл. 163 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В МВР се изготвят и утвърждават типови
и специфични длъжностни характеристики.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Ръководителите на структурите по чл. 9
ЗМВР и звената, създадени по реда на чл. 21,
т. 4 ЗМВР, могат да определят по-високи
изисквания за образование, специализация и
професионален опит.“
§ 100. Член 164 се изменя така:
„Чл. 164. (1) Типови длъжностни характеристики се изготвят за длъжностите, които
са включени в щатовете на повече от една
структура. Те се разработват и съгласуват от
дирекция „Човешки ресурси“ въз основа на проекти, изготвени от ръководителите на основните
структури по чл. 9 ЗМВР, и се утвърждават от
министъра на вътрешните работи.
(2) За длъжностите извън посочените в ал. 1
се изготвят специфични длъжностни характеристики, които се разработват и утвърждават
от органите по чл. 186, ал. 1 ЗМВР след съгласуване с дирекция „Човешки ресурси“.
(3) Допълнителни задължения, произтичащи
от спецификата на труда и оперативната обстановка за длъжности с утвърдени типови длъж-
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ностни характеристики, могат да се възлагат
чрез специфични длъжностни характеристики.
Заложените в тях изисквания не могат да бъдат по-ниски от тези в типовите длъжностни
характеристики.
(4) Изменение на длъжностните характеристики се извършва при:
1. настъпили промени в нормативната уредба;
2. настъпили промени в организацията на
работа;
3. изменение на функционалните задължения
на звената;
4. въвеждане на нови стандарти и/или технологии.“
§ 101. В чл. 166 се създават ал. 3 и 4:
„(3) За спечелилите конкурс за постъпване
на служба в МВР на длъжност от списъка по
чл. 196, ал. 2 ЗМВР се провежда въвеждащо
обучение на служителите в структурата на МВР,
където са назначени.
(4) Ръководителят на структурата по ал. 3
ръководи и контролира планирането, организирането и провеждането на въвеждащото
обучение.“
§ 102. В чл. 174 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. главния секретар на МВР – за директорите на главните и областните дирекции, на
дирекция „Български документи за самоличност“, дирекция „Национална система 112“ и
за държавните служители, избрани за участие
в мисии на международни организации;“;
б) в т. 2 след думите „чл. 9 ЗМВР“ се поставя запетая и се добавя „командира на СОБТ,
началника на СКС, директора на ДМОПС“.
2. В ал. 3 думите „директора на дирекция
„Вътрешна сигурност“, директорите на“ се заменят с „директорите на дирекция „Вътрешна
сигурност“, дирекция „Миграция“, дирекция
„Международни проекти“ и се поставя запетая.
§ 103. В чл. 176а ал. 2 и 3 се отменят.
§ 104. В чл. 192 думите „налични вакантни“
се заменят с „незаети длъжности“.
§ 105. В чл. 205, ал. 2, т. 3 след думите
„дирекция „Вътрешна сигурност“ се поставя
запетая и се добавя „дирекция „Миграция“, дирекция „Български документи за самоличност“,
дирекция „Международни проекти“, дирекция
„Национална система 112“.
§ 106. В чл. 236 ал. 3 се изменя така:
„(3) Алинея 2 се прилага и в случаите, когато държавен служител е изпратен на курс за
професионална квалификация, специализация
или е преместен на основание чл. 192а ЗМВР.“
§ 107. Създава се чл. 247а:
„Чл. 247а. Предложения за отмяна на влязла
в сила заповед за налагане на дисциплинарно
наказание, издадена в нарушение на установените в ЗМВР и в правилника правила, която
не е оспорена по административен и съдебен
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ред, могат да правят директорът на дирекция
„Човешки ресурси“ – за всички служители, и
ръководителите на звената „Човешки ресурси“ – за служителите в съответните структури
на МВР.“
§ 108. В чл. 258 ал. 2 се изменя така:
„(2) Доцентите, старши научните сътрудници II степен, професорите и старши научните
сътрудници I степен след прекратяване на
служебното им правоотношение на основание
чл. 245, ал. 1, т. 1 и 2 ЗМВР могат да сключат
срочен трудов договор в съответствие с Кодек
са на труда и Закона за висшето образование
след разрешение на министъра на вътрешните
работи.“
§ 109. В чл. 263 думата „вакантна“ се заменя
с „незаета“.
§ 110. В чл. 267 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думата „основна“ се заличава,
а думите „незаети места“ се заменят с „незаети
длъжности“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Подходящи незаети длъжности по ал. 1,
т. 2 от разпределените по щатовете на структурите на МВР са:
1. незаети длъжности, на които не са назначени стажанти по реда на чл. 152 ЗМВР;
2. незаети длъжности, на които не са назначени служители по реда на чл. 192 и чл. 192а
ЗМВР;
3. незаети длъжности, за които няма обявен
конкурс;
4. незаети длъжности, които не се предвиждат за заемане от курсанти в годината на
завършване на обучението;
5. незаети длъжности, извън разпоредено
непопълнение по щатове на структури на МВР.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 111. В чл. 268а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предложението за прекратяване на
служебното правоотношение с директорите
на главните и областните дирекции, дирекция
„Миграция“, дирекция „Български документи за
самоличност“ и дирекция „Национална система
112“ се изготвя от главния секретар на МВР.“
2. В ал. 4 след думите „дирекция „Вътрешна сигурност“ се поставя запетая и се добавя
„дирекция „Международни проекти“.
§ 112. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават т. 7 и 8:
„7. „Стратегически обекти“ са административни, промишлени, транспортни или
комуникационни обекти, от чието нормално
функциониране зависи дейността на органите
на държавното управление и работата на основните отрасли от икономиката на страната.
8. „Особено важни обекти“ са административни, промишлени, транспортни, комуникационни
и други обекти, чието нарушено функциониране
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води до поставяне в опасност управлението
на отделен район от страната или работата на
звена от икономиката.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 113. Навсякъде в правилника думите „генералният комисар“ и „генералния комисар“
се заменят съответно с „главният секретар“ и
„главния секретар“, а думите „специализирана
административна“ и „специализираната административна“ се заличават.
§ 114. В Постановление № 205 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на органите
за управление, сертифициране и одит на средствата по Европейския фонд за връщане и за
утвърждаване на Многогодишна програма по
Европейския фонд за връщане за периода от
2008 до 2013 г. (ДВ, бр. 67 от 2009 г.) се правят
следните изменения:
1. Член 4 се отменя.
2. В основния текст на чл. 5 думите „дирекция „Финансово-контролна дейност“ се
заменят с „дирекция „Планиране и управление
на бюджета“.
§ 115. В Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за
координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските
общности (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60
и 93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г. и
бр. 39, 71, 91 и 101 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3:
а) в ал. 1 думата „четирима“ се заменя с
„трима“;
б) в ал. 4 думите „директорът на Главна
дирекция „Гранична полиция“, директорът на
Главна дирекция „Досъдебно производство“,
директорът на дирекция „Противодействие на
общата престъпност“ и директорът на дирекция „Противодействие на организираната и
тежката престъпност“ към Главна дирекция
„Криминална полиция“ се заменят с „директорът
на Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“, директорът на Главна дирекция
„Криминална полиция“, директорът на Главна
дирекция „Гранична полиция“ и директорът на
Главна дирекция „Досъдебно производство“.
2. В чл. 9 думата „отдел“ се заменя с „дирекция“.
3. Член 10 се отменя.
4. В чл. 10а думите „чл. 10, т. 7“ се заменят
с „чл. 150м, т. 9 от Правилника за прилагане
на ЗМВР“.
5. Навсякъде в постановлението думите
„дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси
на ЕО“ в администрацията на Министерския
съвет“ се заменят с „дирекция „Координация
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на борбата с правонарушенията, засягащи
финансовите интереси на ЕО (АФКОС)“ в
Министерството на вътрешните работи“.
§ 116. В Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по
фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с Постановление № 285
на Министерския съвет от 2009 г., навсякъде
думите „отдел „Координация на борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)“
в Министерството на вътрешните работи“ се
заменят с „дирекция „Координация на борбата
с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности (АФКОС)“
в Министерството на вътрешните работи“.
§ 117. Отменя се Устройственият правилник
на Министерството на извънредните ситуации,
приет с Постановление № 137 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 24, 46 и 104 от 2007 г., бр. 43
и 53 от 2008 г. и бр. 43 от 2009 г.).
§ 118. Отменя се Правилникът за организацията, структурата и функциите на Специалната
куриерска служба, приет с Постановление № 63
на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 28 от 2007 г.; изм., бр. 17 от 2008 г.).
§ 119. Отменя се Постановление № 96 на
Министерския съвет от 1999 г. за увеличаване
щатната численост на Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 48 от 1999 г.;
изм., бр. 62 от 2007 г. и бр. 48 от 2008 г.).
§ 120. Отменя се Постановление № 128 на
Министерския съвет от 2000 г. за намаляване
на числения състав на военнослужещите на
наборна военна служба в Министерството на
вътрешните работи и за увеличаване на щатната
численост на Министерството на вътрешните
работи (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм., бр. 62
от 2007 г.).
§ 121. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане
на Закона за защита на класифицираната информация, приет с Постановление № 276 на
Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 115
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2003 г., бр. 6
и 56 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 44 и 91 от
2008 г. и бр. 7 от 2009 г.), думите „началника на
Специалната куриерска служба“ се заличават.
§ 122. В Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от
2008 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм., бр. 93
от 2009 г.), в чл. 44, ал. 1, т. 1 запетаята след
думата „транспорта“ се заличава и думите „Министерството на държавната администрация и
административната реформа и на Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с
„и на Министерството на вътрешните работи“.
§ 123. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по хидромелиорации, приет
с Постановление № 134 на Министерския съвет
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от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 88 от 2001 г., бр. 4, 25 и 103 от 2003 г.,
бр. 71 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г. и бр. 53 и
76 от 2008 г.), в чл. 6, ал. 1, т. 10 и чл. 12,
т. 9 думите „Министерството на извънредните
ситуации“ се заменят с „Министерството на
вътрешните работи“.
§ 124. В Правилника за организацията и
дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, приет с Постановление № 10
на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2004 г.,
бр. 78 и 96 от 2005 г., бр. 49 от 2006 г. и бр. 45
и 93 от 2009 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 думите „генералният комисар“ се заменят с „главният секретар“.
2. В чл. 3, т. 10 думите „Главна дирекция
„Криминална полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Борба с организираната престъпност“.
§ 125. В § 1 от допълнителните разпоредби
на Наредбата за криптографската сигурност
на класифицираната информация, приета с
Постановление № 263 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2003 г.; изм.,
бр. 44 от 2008 г. и бр. 57 от 2009 г.), навсякъде
думите „дирекция „Свръзки“ на Министерството на вътрешните работи (МВР)“ и „дирекция
„Свръзки“ – МВР“ се заменят съответно с
„дирекция „Комуникационни и информационни
системи“ на Министерството на вътрешните
работи (МВР)“ и „дирекция „Комуникационни
и информационни системи“ – МВР“.
§ 126. В чл. 27, ал. 1 от Наредбата за радиа
ционна защита при дейности с източници на
йонизиращи лъчения, приета с Постановление
№ 200 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 74 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 74 от
2006 г. и бр. 46 от 2007 г.), се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „регионални дирекции“ се
заменят с „областни дирекции“.
2. В т. 2 думите „териториални органи на
Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита“ се заменят с „териториални
звена на Главна дирекция „Гражданска защита“
на МВР“.
§ 127. В Наредбата за реда и начина за
оценка на риска за човека и околната среда
от нотифицирани химични вещества, приета с
Постановление № 324 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 2004 г.; изм.,
бр. 46 от 2007 г. и бр. 53 от 2008 г.), в чл. 9
думите „Министерството на извънредните
ситуации“ се заменят с „Министерството на
вътрешните работи“.
§ 128. В Наредбата за реда за създаване,
съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални
средства за защита, приета с Постановление
№ 3 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ,
бр. 5 от 2009 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В чл. 4, ал. 1:
а) в т. 1 думите „Министерството на извънредните ситуации (МИС)“ се заменят с „Министерството на вътрешните работи (МВР)“;
б) в т. 2, буква „а“ абревиатурата „МИС“ се
заменя с „МВР“.
2. В чл. 6, ал. 1 абревиатурата „МИС“ се
заменя с „МВР“.
3. В чл. 51 абревиатурата „МИС“ се заменя
с „МВР“.
4. В чл. 55 абревиатурата „МИС“ се заменя
с „МВР“.
5. Член 58 се изменя така:
„Чл. 58. Контролът по изпълнението на
разпоредбите на наредбата се осъществява
от органите на Главна дирекция „Гражданска
защита“ на МВР и от териториалните є звена,
определени със заповед на министъра на вътрешните работи.“
§ 129. В Наредбата за условията и реда
за определяне на зони с особен статут около
ядрени съоръжения и обекти с източници на
йонизиращи лъчения, приета с Постановление
№ 187 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 69 от 2004 г.; изм., бр. 46 от 2007 г.
и бр. 53 от 2008 г.), в чл. 8, ал. 1, т. 2 думите
„министъра на извънредните ситуации“ и запетаята след тях се заличават.
§ 130. В Наредбата за осигуряване безо
пасността на ядрените централи, приета с
Постановление № 172 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2004 г.; изм.,
бр. 46 от 2007 г. и бр. 53 от 2008 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 40, ал. 2 думите „Министерството
на извънредните ситуации“ се заменят с „Министерството на вътрешните работи“.
2. Навсякъде думите „министъра на земеделието и горите“ и „министърът на земеделието
и горите“ се заменят съответно с „министъра
на земеделието и храните“ и „министърът на
земеделието и храните“.
§ 131. В Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци, приета
с Постановление № 17 на Министерския съвет
от 2009 г. (ДВ, бр. 10 от 2009 г.), в чл. 23, ал. 3
думите „Главна дирекция „Национална служба
„Гражданска защита“ към Министерството на
извънредните ситуации“ се заменят с „Главна
дирекция „Гражданска защита“ на Министерството на вътрешните работи“.
§ 132. В Наредбата за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи
действия по прилагането на Регламент (ЕО)
№ 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г.
за установяване на критерии и механизми за
определяне на държава членка, компетентна
за разглеждането на молба за убежище, която
е подадена в една от държавите членки от
гражданин на трета страна, Регламент (ЕО)
№ 1560/2003 на Комисията от 2 септември
2003 г. за определяне условията за прилагане
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на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за
установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище,
която е подадена в една от държавите членки
от гражданин на трета страна, Регламент
(ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември
2000 г. за създаване на система „ЕВРОДАК“ за
сравняване на дактилоскопични отпечатъци с
оглед ефективното прилагане на Дъблинската
конвенция и Регламент (ЕО) № 407/2002 на
Съвета от 28 февруари 2002 г. за определяне
на някои условия за прилагането на Регламент
(ЕО) № 2725/2000 относно създаването на
системата „ЕВРОДАК“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното
прилагане на Дъблинската конвенция, приета с
Постановление № 332 на Министерския съвет
от 2007 г. (ДВ, бр. 3 от 2008 г.), в чл. 4 ал. 1
се изменя така:
„(1) При необходимост с цел повишаване на
оперативността се създават екипи за осъществяване на съвместни действия от служители
на Държавната агенция за бежанците, Главна
дирекция „Гранична полиция“ – МВР, и дирекция „Миграция“ – МВР.“
§ 133. В Наредбата за условията и реда за
създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на вътрешните работи,
приета с Постановление № 183 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 65 от 2007 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 10, ал. 2 думите „дирекция „Материално-техническо осигуряване и социално
обслужване“ (ДМТОСО)“ се заменят с „дирекция „Управление на собствеността и социални
дейности“ (ДУССД)“.
2. В чл. 19 абревиатурата „ДМТОСО“ се
заменя с „ДУССД“.
3. В чл. 40, ал. 2, т. 2 думите „дирекция
„Свръзки“ се заменят с „дирекция „Комуникационни и информационни системи“.
4. В чл. 42, ал. 2 думите „дирекция „Свръзки“ се заменят с „дирекция „Комуникационни
и информационни системи“.
5. В чл. 47, ал. 2, т. 2 думите „дирекция
„Свръзки“ се заменят с „дирекция „Комуникационни и информационни системи“.
6. В чл. 49:
а) в ал. 1 абревиатурата „ДМТОСО“ се
заменя с „ДУССД“;
б) в ал. 3 думите „дирекция „Финансово и
ресурсно осигуряване“ се заменят с „дирекция
„Планиране и управление на бюджета“.
7. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 8
се изменя така:
„8. „Структурни звена“ са основните структури на МВР, областните дирекции, регионалните
гранични дирекции и териториалните звена на
дирекция „Специализирани полицейски сили.“
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§ 134. В Наредбата за условията и реда
за осъществяване на дейностите, свързани с
взривните вещества, огнестрелните оръжия и
боеприпасите, и контрола над тях в Министерството на вътрешните работи, приета с
Постановление № 264 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 62 от 2007 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 3, ал. 1 изречение второ се заличава.
2. В чл. 29, ал. 4, т. 2, в основния текст
абревиатурата „ДМТОСО – МВР“ се заменя
с „дирекция „Управление на собствеността и
социални дейности (ДУССД) – МВР“.
3. Навсякъде в наредбата абревиатурата
„ДМТОСО – МВР“се заменя с „ДУССД – МВР“.
§ 135. В Наредбата за разпореждане с недвижими имоти – частна държавна собственост,
включени във ведомствения жилищен фонд на
Министерството на вътрешните работи, приета
с Постановление № 174 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 62 от 2007 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 2 думите „дирекция „Материално-техническо осигуряване и социално
обслужване“ (МТОСО)“ се заменят с „дирекция „Управление на собствеността и социални
дейности (ДУССД)“.
2. Навсякъде в наредбата абревиатурата
„МТОСО“ се заменя с „УССД“.
§ 136. В Наредбата за условията и реда за
уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране
за събития в ядрени съоръжения и обекти с
източници на йонизиращи лъчения, приета с
Постановление № 188 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2004 г.; изм., бр.
46 от 2007 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 10, ал. 4 думите „Главна дирекция
„Национална служба „Гражданска защита“ се
заменят с „Главна дирекция „Гражданска защита“ на МВР“.
2. В чл. 11, ал. 4 думите „Главна дирекция
„Национална служба „Гражданска защита“ се
заменят с „Главна дирекция „Гражданска защита“ на МВР“.
§ 137. В Наредбата за условията и реда за
придобиване на професионална квалификация
и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за
правоспособност за използване на ядрената
енергия, приета с Постановление № 209 на
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 74
от 2004 г.; изм., бр. 46 от 2007 г.), в чл. 26, ал. 2,
т. 2 и 3 думите „Главна дирекция „Национална
служба „Гражданска защита“ и запетаята след
тях се заличават.
§ 138. В Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, приета с
Постановление № 165 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 2003 г.; изм.,
бр. 3 от 2005 г., бр. 46 от 2007 г. и бр. 45 и
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79 от 2009 г.), в чл. 9, ал. 2 думите „и Главна
дирекция „Национална служба „Гражданска
защита“ се заличават.
§ 139. В Наредбата за предотвратяване на
големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, приета с
Постановление № 99 на Министерския съвет
от 2006 г. (ДВ, бр. 39 от 2006 г.), в чл. 14, ал. 1
думите „Държавна агенция „Гражданска защита“, Национална служба „Пожарна безопасност
и защита на населението“ се заменят с „Главна
дирекция „Гражданска защита“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ на
Министерството на вътрешните работи“.
§ 140. В Наредбата за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи
лъчения, приета с Постановление № 200 на
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 74
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2006 г. и бр. 46
от 2007 г.), в чл. 27, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думата „регионални“ се заменя с
„областни“.
2. В т. 2 думите „Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита“ се заменят с
„Главна дирекция „Гражданска защита“ на МВР“.
§ 141. В Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска
„трудова злополука“, приета с Постановление
№ 24 на Министерския съвет от 2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от
2006 г. и бр. 46 от 2007 г.), в чл. 2, ал. 2 след
думите „вътрешните работи“ се поставя точка
и текстът до края се заличава.
§ 142. В Наредбата за условията и реда за
издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен
надзор, приета с Постановление № 247 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 99
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 40
от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 53 от 2008 г. и
бр. 45 от 2009 г.), в чл. 9 ал. 3 се изменя така:
„(3) В състава на комисията задължително
се включват представители на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ), Главна дирекция „Пожарна безопасност
и спасяване“ и Главна дирекция „Гражданска
защита“ на Министерството на вътрешните
работи, Министерството на здравеопазването,
Министерството на транспорта, Министерството
на труда и социалната политика, Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор,
Дирекцията за национален строителен контрол
(ДНСК), както и представители на професионални организации на архитектите, инженерите
и консултантите, посочени в заповедта по ал. 1.“
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§ 143. В Наредбата за устройството и безо
пасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, приета с Постановление
№ 312 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от
2005 г., бр. 40 и 93 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г.,
бр. 79 от 2008 г. и бр. 32, 45 и 93 от 2009 г.),
в чл. 67, ал. 1, т. 7 думите „Главна дирекция
„Национална служба „Гражданска защита“
се заменят с „Главна дирекция „Гражданска
защита“.
§ 144. В Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията,
инсталациите и уредите за природен газ, приета с Постановление № 171 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 32, 40 и 93
от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г. и
бр. 32 от 2009 г.), в чл. 247, ал. 1, т. 7 думите
„Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита“ се заменят с „Главна дирекция
„Гражданска защита“ на Министерството на
вътрешните работи“.
§ 145. В Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор
на съоръжения под налягане, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет
от 2008 г. (ДВ, бр. 64 от 2008 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 107 думите „районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“
се заменят с „териториалните звена на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“
в областните дирекции“.
2. В чл. 206 думите „районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“
се заменят с „териториалното звено на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“
в съответната областна дирекции на Министерството на вътрешните работи“.
§ 146. В Наредбата за съществените изиск
вания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с
Постановление № 325 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр.,
бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г.),
чл. 54 се изменя така:
„Чл. 54. Строителните продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване,
гасене на пожар, управление на огън и дим
и за предотвратяване на експлозии съгласно
чл. 167в и 167г от Закона за Министерството
на вътрешните работи, се приемат за годни въз
основа на становище за допустимост от Главна
дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“
(ГД „ПБС“) на Министерството на вътрешните
работи (МВР) и се пускат на пазара с декларация на производителя или на упълномощен от
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него представител. Изпитванията се извършват
от „Научно-приложния институт по пожарна
безопасност и спасяване“ при ГД „ПБС“ – МВР,
или се признават резултатите от изпитване и
класификация на други акредитирани лаборатории съгласно техническите спецификации,
определени в чл. 4.“
§ 147. В Постановление № 75 на Министерския съвет от 2007 г. за прилагане на
чл. 51 – 59б, 60, 62, 63а, 63в, 65, 71, 72 и 79
от Регламент № 918/83 на Съвета (ЕИО) от
28 март 1983 г. относно системата на Общността за митнически освобождавания (обн.,
ДВ, бр. 32 от 2007 г.; изм., бр. 53 от 2008 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 1:
а) в т. 1, буква „а“ думите „министърът на
образованието и науката“ се заменят с „министърът на образованието, младежта и науката“;
б) в т. 4 думите „министърът на извънредните ситуации“ се заменят с „министърът на
вътрешните работи“.
2. В § 3 от заключителните разпоредби думите „министъра на образованието и науката“
и „министъра на извънредните ситуации“ се
заменят съответно с „министъра на образованието, младежта и науката“ и „министъра на
вътрешните работи“.
§ 148. В Постановление № 220 на Министерския съвет от 2003 г. за определяне на
състава и дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите
на безопасността на движението по пътищата
(обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49
от 2004 г., бр. 89 и 96 от 2005 г., бр. 43, 53 и 71
от 2008 г. и бр. 79 и 93 от 2009 г.) в чл. 1, ал. 2
думите „заместник-министър на извънредните
ситуации“ и запетаята след тях се заличават и
думите „заместник-председател на Държавната
агенция за младежта и спорта“ се заменят със
„заместник-министър на физическото възпитание и спорта“.
§ 149. В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за организация и
координация по въпросите на Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 53 и 64 от 2008 г. и бр. 34, 71, 78 и 83 от
2009 г.) в приложение № 3 към чл. 7, ал. 1 в
графа „Наименование/водещо ведомство“ към
Работна група № 29 думите „Министерството
на извънредните ситуации“ се заменят с „Министерството на вътрешните работи“.
§ 150. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия по
въпросите на превенцията на престъпността
(обн., ДВ, бр. 55 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 45,
79 и 102 от 2009 г.) в чл. 3, ал. 4 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
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„1. директорът на Главна дирекция „Борба
с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи;“.
2. Досегашните точки 1 – 24 стават съответно
точки 2 – 25.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 1 от 2008 г. за условията и реда за
атестиране на дипломатическите служители
(ДВ, бр. 69 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) При липса на подадени заявления от
служители, както и в случаите по предходната
алинея Атестационната комисия може да разгледа и кандидатури на служители, предложени от постоянния секретар. Решенията в този
случай се приемат с мнозинство от 2/3 от
присъстващите.”
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 2. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. (1) Служителите в дипломатическата
служба могат еднократно да откажат предложеното от Атестационната комисия задгранично
назначение.
(2) При повторен отказ на задгранично назначение Атестационната комисия не разглежда
подадено от служителя заявление по чл. 38,
ал. 3 в рамките на следващи ротации.“
Министър: Р. Желева
171

Наредба за изменение на Наредба № 3 от
2008 г. за условията и реда за организиране
и провеждане на обучения от Дипломатичес
кия институт към министъра на външните
работи (ДВ, бр. 70 от 2008 г.)
Параграф единствен. В чл. 3 се правят
следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Общата продължителност на курса е до
дванадесет седмици с хорариум до 300 часа.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Продължителността на курса, хорариумът, основните модули в курса, учебната
програма и стандарти и броят на участниците
се определят за всеки курс от директора на
института.“
Министър: Р. Желева
172
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 18 от 2005 г. за критериите, показателите
и методиката за акредитация на лечебните
заведения (обн., ДВ, бр. 54 от 2005 г.; изм.,
бр. 67 от 2006 г., бр. 77 от 2008 г. и бр. 11
от 2009 г.)
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Акредитацията е:
1. предварителна;
2. същинска.
(2) Предварителна акредитация се извършва
на нови лечебни заведения и нови структури
на лечебни заведения.
(3) Същинска акредитация се извършва
на лечебни заведения, които осъществяват
дейност повече от 1 година и на структури
на лечебни заведения, които осъществяват
дейност повече от 6 месеца.
(4) Предварителната акредитация се осъществява чрез извършването на:
1. самооценяване;
2. външна оценка;
3. присъждане на оценка.
(5) Същинската акредитация се осъществява чрез извършването на:
1. самооценяване;
2. външна оценка;
3. присъждане на оценка;
4. междинен одит.
(6) Предвари телна ак реди тац и я не се
провежда на домовете за медико-социални
грижи за деца, тъканните банки, центровете
и отделенията по трансфузионна хематология.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Управителят, съответно директорът,
на лечебното заведение подава писмено заявление до министъра на здравеопазването
за откриване на процедура по акредитация,
както следва:
1. най-късно до 6 месеца след издаване
на разрешение за осъществяване на лечебна
дейност – за лечебните заведения за болнична
помощ, диспансерите, диализните центрове
и домовете за медико-социални грижи, след
получаване на разрешение от директора на Изпълнителната агенция по трансплантация – за
тъканните банки, съответно след издаване на
удостоверение за регистрация – за лечебните
заведения за извънболнична помощ, или след
влизане в сила на акта за създаване – за
лечебните заведения по чл. 5 от Закона за
лечебните заведения;
2. най-късно до 3 месеца след съществена
промяна в предмета на дейност на лечебното
заведение или разкриване на нови медицински
структури в него;
3. най-късно до един месец преди изтичане
на срока по чл. 89 ЗЛЗ;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Процедура за промяна на получена
акредитационна оценка може да бъде открита и по заявление на управителя, съответно
директора, на лечебното заведение по всяко
време в срока по чл. 89 ЗЛЗ.“
§ 3. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. Оценяването на цялостната медицинска дейност съобразно предмета на
дейност на лечебното заведение при същинската акредитация се извършва по програми,
както следва:
1. програма за акредитация на лечебни
заведения за болнична помощ и диспансери
със стационар – съгласно приложение № 1;
2. програма за акредитация на диагностично-консултативни центрове, медицински центрове, медико-дентални центрове и диспансери
без стационар – съгласно приложение № 2;
3. програма за акредитация на медикотехнически лаборатории – съгласно приложение № 3;
4. програма за акредитация на медикодиагностични лаборатории – съгласно приложение № 4;
5. програма за акредитация на диализни
центрове – съгласно приложение № 5;
6. програма за акредитация на тъканни
банки – съгласно приложение № 6;
7. програма за акредитация на домове за
медико-социални грижи – съгласно приложение № 7;
8. програма за акредитация на центрове
за трансфузионна хематология – съгласно
приложение № 8;
9. програма за акредитация на дентални
центрове – съгласно приложение № 8а.“
§ 4. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. Оценяването на цялостната медицинска дейност и на отделните медицински
и други дейности при предварителната акредитация се извършва по съответния раздел
на програмата за предварителна акредитация – съгласно приложение № 8б.“
§ 5. В чл. 22 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Отделните медицински и други дейности при същинската акредитация се
оценяват, както следва:
1. за медико-диагностични лаборатории,
които са част от структурата на лечебно
заведение за болнична или извънболнична
помощ – по съответните показатели от приложение № 4;
2. за диализни клиники (отделения) – по
съответните показатели от приложение № 5;
3. за клиники (отделения) по трансфузионна
хематология – по съответните показатели от
приложение № 8;
4. за медицински структури извън изброените по т. 1 – 3, които са част от лечебно
заведение – по съответните общи и специфични показатели от приложение № 9;
5. за спомагателни, административни и
обслужващи структу ри, които са част от
лечебно заведение – по съответните общи и
специфични показатели от приложение № 9.“
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§ 6. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 8:
„(8) При предварителната акредитация
оценките, които се присъждат, са отлична
или лоша. Те се присъждат за срок 1 година за нови лечебни заведения, съответно за
срок 6 месеца за нови структури на лечебни
заведения.“
2. Досегашната т. 8 става т. 9.
§ 7. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 34. (1) Преди издаването на заповед
по чл. 33, ал. 7 министърът на здравеопазването може да открие контролно производство.
Контролното производство се открива:
1. по искане на управителя, съответно
директора на лечебното заведение;
2. по искане на акредитационния съвет за
лечебните заведения по чл. 3, ал. 3.“
§ 8. В чл. 36 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 36. (1) По отношение на лечебните
заведения по чл. 3, ал. 3, на които е присъдена акредитационна оценка, се провежда
междинен акредитационен одит.“
§ 9. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават точки 8 и 9:
„8. „Ново лечебно заведение“ е лечебно
заведение, което е осъществявало лечебна
дейност по-малко от 1 година считано от издаването на разрешение за лечебна дейност,
съответно разрешение от директора на ИАТ,
удостоверение за регистрация или от влизането в сила на акта за създаване;
9. „Нова структура“ е структура на лечебно
заведение по чл. 3, ал. 3, която е осъществявала дейност по-малко от 6 месеца считано
от създаването є.“
§ 10. Параграф 8 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 11. Създава се приложение № 8б към
чл. 21а:
„Приложение № 8б
към чл. 21а
ПРЕДВАРИТЕЛНА АКРЕДИТАЦИЯ
Раздел № 1
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА
ПОМОЩ И ДИСПАНСЕРИ СЪС СТАЦИОНАР
ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА МЕДИЦИНСКА
ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА
БОЛНИЧНА ПОМОЩ И ДИСПАНСЕР СЪС
СТАЦИОНАР
Направление № 1
Оценяване на условията и средствата, с които се
оказват здравните услуги
Критерий № 1
Управление на лечебното заведение
Показатели – всички са задължителни

*1.1. Лечебното заведение има разрешение
за осъществяване на дейност:
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1.1.1. описание на пълното или частично
съответствие на дейността, осъществявана от
лечебното заведение, с тази, вписана в разрешението на дейност (в акта за създаване на лечебни
заведения по чл. 5 ЗЛЗ);
1.1.2. функциониращата към момента на предварителната акредитация структура е посочена
в правилника за устройството, дейността и вът
решния ред на лечебното заведение и отговаря
на установената в ЗЛЗ и Наредба № 29 от 1999 г.
за основните изисквания, на които трябва да
отговарят устройството, дейността и вътрешният
ред на лечебните заведения за болнична помощ,
диспансерите и домовете за медико-санитарни
грижи, респективно на правилниците по чл. 35,
ал. 3 ЗЛЗ.
*1.2. Лечебното заведение се управлява съгласно Търговския закон, ЗЛЗ и акта за създаване (за лечебните заведения по чл. 5 ЗЛЗ) от
лице, което отговаря на изискванията на ЗЛЗ за
образователно-квалификационна степен, квалификация и назначаване.
*1.3. Проведен конкурс за изпълнителен директор/управител, когато това се изисква от закон.
*1.4. Наличие на срочни трудови договори
след проведени конкурси по Кодекса на труда за
началниците на клиники/отделения/лаборатории
и главната медицинска сестра.
*1.5. Наличие на длъжностни характеристики, регламентиращи правата, задълженията и
отговорностите на всички работещи в лечебното
заведение.
*1.6. В лечебното заведение със заповед на
директора/управителя има създадени комисии,
които работят по утвърдени от него правилници:
1.6.1. медицински съвет, лечебно-контролна
комисия, комисия за борба с вътреболничните
инфекции, комисия за безопасността и рационалната употреба на кръвта и кръвните съставки,
съвет за здравни грижи;
1.6.2. комисия по етика, комисия по лекарствена политика и др.
*1.7. Наличие на документ, регламентиращ
правила за координация и взаимодействие между
отделните структури на лечебното заведение.
Критерий № 2
Управление на човешките ресурси
Показатели – всички са задължителни
*2.1. Осигуреност с медицински персонал:
2.1.1. броят на лекарите с придобита специалност е минимум два пъти по-голям от броя на
лекарите без придобита специалност;
2.1.2. броят на медицинските сестри (акушерки
и др.) отговаря на изискванията на съответните
стандарти, а при липса на такива се осигурява
непрекъснатост и качество на предоставяните
здравни грижи.
Критерий № 3
Съответствие на материално-техническа база,
апаратура и инструментариум с вида и предмета
на дейност
Показатели – задължителни – 2
описателен – 1
*3.1. Наличие на заключения от органите на
регионалната инспекция за опазване и контрол
на общественото здраве (РИОКОЗ) съобразно
действащите в страната здравни норми и изиск
вания.
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*3.2. Съответствие на наличната медицинска
апаратура и оборудване:
3.2.1. с минималните изисквания на медицинските стандарти за функциониране на отделните
структури на лечебното заведение;
3.2.2. при липса на медицински стандарти се
спазват изискванията за медицинска апаратура
и оборудване за съответните клинични пътеки
и високоспециализирани дейности, за които лечебното заведение ще кандидатства за сключване
на договор (споразумение) с НЗОК.
3.3. Описание на наличната апаратура над
минима лни те изиск вани я на медиц инск и те
стандарти.
Критерий № 4
Информационно осигуряване
Показателят е задължителен
*4.1. Лечебното заведение е изградило и поддържа информационна система с възможности
за: регистрация и проследяване движението на
пациентите; изчисляване на основните медикостатистически и медико-икономически показатели; електронно отчитане на дейността съгласно
изискванията на НЗОК.
Критерий № 5
Дейности по медицински стандарти
Показатели – всички са задължителни
*5.1. Наличие на протоколи от РЦЗ, доказващи, че дейността на отделните структури на
лечебното заведение се извършва в съответствие
с изискванията на медицинските стандарти.
*5.2. При липса на медицински стандарти се
спазват алгоритмите за клинично поведение по
съответните клинични пътеки и високоспециализирани дейности, за които лечебното заведение ще кандидатства за сключване на договор
(споразумение) с НЗОК.
Критерий № 6
Дейности за сигурност и безопасност на пациентите и персонала
Показатели – всички са задължителни
*6.1. Лечебното заведение има:
6.1.1. назначен специалист по отбранителномобилизационна подготовка;
6.1.2. договор с регистрирана служба по трудова медицина за осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд;
6.1.3. програма за профилактика и контрол
на вътреболничните инфекции.
*6.2. Всички работещи са запознати срещу
подпис със задълженията и отговорностите им,
произтичащи от програмата за профилактика и
контрол на вътреболничните инфекции.
*6.3. Лечебното заведение:
6.3.1. изпълнява собствената програма за
управление на болничните отпадъци;
6.3.2. има договор с фирма за извозване на
опасните отпадъци.
*6.4. Пресечните точки на чистите с нечистите
потоци са маркирани. След всяко преминаване
през тях на явно или условно контаминиран с
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инфекциозни или токсични нокси материал се
извършва обработка в съответствие със здравните
норми и изисквания.
Направление № 2
Оценяване на дейностите, чрез които се оказват
здравните услуги
Критерий № 1
Достъп на пациентите
Показатели – всички са задължителни
*1.1. Лечебното заведение предоставя информация на потребителите на медицински услуги за:
1.1.1. видовете медицински, административни и други услуги, които предлага лечебното
заведение;
1.1.2. цените на платените медицински услуги
извън обхвата на договорираните такива с НЗОК;
1.1.3. цените на консумативите, които не се
покриват от НЗОК по съответните клинични
пътеки и високоспециализирани медицински
дейности.
*1.2. Лечебното заведение осигурява възможност на гражданите за получаване на информация
по телефон и/или чрез web страница.
*1.3. Лечебното заведение информира потребителите на медицински услуги за вида и
разположението на отделните си структури чрез
информационни табели.
*1.4. В лечебното заведение съществуват условия за улесняване достъпа на хора с увреждания
до неговите структури.
Критерий № 2
Прием на пациентите
Показатели – всички са задължителни
*2.1. Спешната и плановата хоспитализация
на пациенти е регламентирана със заповед на
директора/управителя.
*2.2. Приемът на пациенти в лечебното заведение се контролира от лекар(и) с призната
специа лност, съответстваща на профила на
приемния кабинет.
*2.3. Приемът на пациенти в консултативнодиагностичния блок на лечебното заведение е
обезпечен с лекарства, пособия, инструментариум
и апаратура за действия при животозастрашаващи състояния.
*2.4. Има осигурени условия за санитарна
обработка при прием на пациентите.
*2.5. Лечебното заведение разполага с помощни средства за трудноподвижни пациенти
в количества, съответстващи на обема дейност.
Критерий № 3
Информираност на пациентите
Показатели – всички са задължителни
*3.1. Лечебното заведение предоставя на пациента информация за:
3.1.1. длъжността и името на лицата, които
участват в диагностичните изследвания и лечението на заболяването му;
3.1.2. вътрешния ред на лечебното заведение,
с който следва да се съобразяват пациентът и
неговият придружител.
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*3.2. Със заповед на директора са регламентирани условия за зачитане правата и достойнството на пациента.
*3.3. Има утвърдени от директора/управителя
правила за предоставяне по разбираем начин на
информация на всеки пациент (и/или на негов
законен представител (попечител), или на лицето
по чл. 162, ал. 3 от Закона за здравето) относно
провеждането на предстоящи диагностични и
лечебни процедури, ползите и рисковете от тях
и съществуващите алтернативи.
*3.4. В определените с нормативен акт случаи
пациентът (и/или неговият законен представител (попечител) или лицето по чл. 162, ал. 3 от
Закона за здравето), който разполага с необходимата информация, изразява своето писмено
съгласие за извършване на съответните процедури
и интервенции:
*3.4.1. наличие на декларации за информираност и съгласие на пациента по отношение
здравното му състояние, за вида и обема на
диагностичните и лечебните процедури, които
е необходимо да му се приложат.
*3.5. Наличие на Декларация за информираност и съгласие на пациента по отношение
източника на заплащане за диагностиката и
лечението на неговото заболяване.

*6.2. В лечебното заведение е въведена система за управление на жалбите на пациентите.

Критерий № 4

Показатели – всички са задължителни

Напускане на лечебното заведение
Показатели – всички са задължителни
*4.1. Лечебното заведение е създало и изпълнява писмени правила за дейности при изписването на пациента.
Критерий № 5
Документооборот
Показатели – всички са задължителни
*5.1. В лечебното заведение има правилник за
документооборота, в който са разписани редът и
начинът за водене, съхраняване, защита, обмен
и предоставяне на информацията за здравното
състояние на пациента.
*5.2. За всеки пациент се води пациентно
досие, което съдържа: история на заболяването
(с отразени декурзуси, искания и резултати от
проведени консултации), температу рен лист,
данни за проведени диагностични процедури
и изследвания, оперативни и анестезиологични протоколи, данни за диспансеризация на
пациентите (за диспансери), писмено изразено
съгласие за провеждане на диагностични и лечебни методи, епикриза и всички медицински
документи, издавани във връзка със здравното
състояние на пациента.
Критерий № 6
Удовлетвореност на пациентите
Показатели – всички са задължителни
*6.1. В лечебното заведение има въведена
система за проу чване удовлетвореност та на
пациентите.

Забележка. Показателите, означени със знак
„*“, са задължителни. Наличната апаратура над
минималните изисквания за съответния стандарт
задължително се описва.
Раздел № 2

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ, МЕДИЦИНСКИ И МЕДИКО-ДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ И ДИСПАНСЕРИ БЕЗ
СТАЦИОНАР
ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ НА ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ, МЕДИЦИНСКИ И МЕДИКОДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ И ДИСПАНСЕРИ
БЕЗ СТАЦИОНАР
Направление № 1
Оценяване на условията и средствата, с които
се оказват здравните услуги
Критерий № 1
Управление на лечебното заведение
*1.1. Лечебното заведение има удостоверение
за регистрация:
1.1.1. описание на пълното или частичното
съответствие на дейността, осъществявана от
лечебното заведение, с тази, вписана в удостоверението за регистрация;
1.1.2. функциониращата към момента на предварителната акредитация структура отговаря на
посочената в правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.
*1.2. Лечебното заведение се управлява съгласно Търговския закон и ЗЛЗ от лице, което
отговаря на изискванията на ЗЛЗ за образователно-квалификационна степен, квалификация
и назначаване.
*1.3. Проведен конкурс за изпълнителен директор/управител, когато това се изисква от закона.
*1.4. Наличие на длъжностни характеристики, регламентиращи правата, задълженията и
отговорностите на всички работещи в лечебното
заведение.
*1.5. Наличие на документ, регламентиращ
правила за координация и взаимодействие между
отделните структури на лечебното заведение.
*1.6. Лечебните заведения с разкрити легла
за наблюдение, в които се извършват инвазивни
манипулации, и имат сключен договор с лечебни заведения за болнична помощ за прием на
пациенти при усложнения.
*1.7. Лечебните заведения, които осъществяват зъбопротезна стоматологична помощ, имат
сключен договор с регистрирани зъботехнически
лаборатории или имат в структурата си зъботехническо звено.
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Критерий № 2
Управление на човешките ресурси
Показатели – всички са задължителни
*2. По всяко едно от клиничните направления
на дейност в лечебното заведение работи наймалко един лекар/лекар по дентална медицина
с призната специалност.
Критерий № 3
Съответствие на материално-техническата база,
медицинската и стоматологичната апаратура и
инструментариум с вида и предмета на дейност
Показатели – задължителни – 2
описателен – 1
*3.1. Наличие на заключения от органите
на РИОКОЗ съобразно действащите в страната
здравни норми и изисквания.
*3.2. Съответствие на наличната медицинска/
стоматологична апаратура и оборудване:
3.2.1. с минималните изисквания на медицинските стандарти по клинични направления,
застъпени в дейността на лечебното заведение;
3.2.2. при липса на медицински стандарти се
спазват изискванията за медицинска/стоматологична апаратура и оборудване за съответните
специализирани клинични направления и високоспециализирани дейности, за които лечебното
заведение ще кандидатства за сключване на
договор (споразумение) с НЗОК.
3.3. Описание на наличната апаратура над
минима лни те изиск вани я на медиц инск и те
стандарти.
Критерий № 4
Информационно осигуряване
Показателят е задължителен
*4. В лечебното заведение е внедрена и функционира информационна система за регистрация
и отчитане на пациентите съгласно изискванията
на НЗОК.
Критерий № 5
Дейности за сигурност и безопасност на пациентите и персонала
Показатели – всички са задължителни
*5.1. Наличие на договор с регистрирана
служба по трудова медицина за осигуряване на
безопасни и здравословни условия на труд.
*5.2. Лечебното заведение има:
5.2.1. програма за профилактика и контрол
на вътреболничните инфекции;
5.2.2. всички работещи в лечебното заведение
са запознати срещу подпис със задълженията и
отговорностите им, произтичащи от програмата
за профилактика на вътреболничните инфекции;
5.2.3. със заповед на управителя е създадена
комисия за борба с вътреболничните инфекции
и лечебно-контролна комисия.
*5.3. Пресечните точки на чистите с нечистите
потоци са маркирани. След всяко преминаване
през тях на явно или условно контаминиран с
инфекциозни или токсични нокси материал се
извършва обработка в съответствие със здравните
норми и изисквания.
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Направление № 2
Оценяване на дейностите, чрез които се оказват здравните услуги
Критерий № 1
Достъп на пациентите
Показатели – всички са задължителни
*1.1. Лечебното заведение предоставя информация на потребителите на медицински/
стоматологични услуги за:
1.1.1. видовете медицински/стоматологични,
административни и други услуги, които предлага
лечебното заведение;
1.1.2. цените на платените медицински услуги
извън обхвата на договорираните такива с НЗОК;
1.1.3. цените на услугите и консумативите,
които не се покриват от НЗОК по съответните
клинични специалности и високоспециализирани
медицински дейности.
*1.2. Лечебното заведение осигурява възможност на гражданите за получаване на информация
по телефон и/или чрез web страница.
*1.3. Лечебното заведение информира потребителите на медицински услуги за вида и
разположението на отделните си структури чрез
информационни табели.
*1.4. В лечебното заведение съществуват условия за улесняване достъпа на хора с увреждания
до неговите структури.
Критерий № 2
Прием на пациентите
Показатели – всички са задължителни
*2.1. Редът и условията за оказване на спешна
и планова медицинска/стоматологична дейност
са регламентирани със заповед на управителя.
*2.2. Диагностично-лечебната дейност на
пациенти в лечебното заведение се осъществява
от лекар(и)/лекар(и) по дентална медицина с
призната специалност, съответстваща на профила
на специализирания кабинет, и/или лекари без
специалност, работещи под ръководството на
специалист.
*2.3. Диагностично-лечебната дейност в лечебното заведение е обезпечена с лекарства, пособия,
инструментариум и апаратура за действия при
животозастрашаващи състояния.
*2.4. Лечебното заведение разполага с помощни средства за трудно подвижни пациенти
в съответствие с обема дейност.
Критерий № 3
Информираност на пациентите
Показатели – всички са задължителни
*3.1. Лечебното заведение предоставя на пациента информация за:
3.1.1. длъжността и имената на лицата, които
участват в диагностично-лечебния процес;
3.1.2. цената на платените медицински услуги
и тези, които не се покриват от НЗОК;
3.1.3. вътрешния ред в лечебното заведение,
с който трябва да се съобразяват пациентът и
неговият придружител.
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*3.2. Със заповед на управителя са регламентирани условия за зачитане правата и достойнството на пациента.
*3.3. Има утвърдени от директора/управителя
правила за предоставяне по достъпен начин на
информация на пациента (и/или на неговия законен представител (попечител), или на лицето
по чл. 162, ал. 3 от Закона за здравето), относно
провеждането на предстоящи диагностични и
лечебни процедури, ползите и рисковете от тях
и съществуващите алтернативи.
*3.4. В определените с нормативен акт случаи
пациентът (и/или неговият законен представител
(попечител) или лицето по чл. 162, ал. 3 от Закона
за здравето) след информиране изразява своето
писмено съгласие за извършване на съответните
процедури и интервенции.
Критерий № 4
Прилагане на медицински дейности
Показатели – всички са задължителни
*4.1. Наличие на протокол от РЦЗ, доказващ,
че дейността по отделните клинични направления
в лечебното заведение се извършва в съответствие
с изискванията на медицинските стандарти, а
при липса на такива – по собствени клинични
протоколи (терапевтични алгоритми).
*4.2. Лечебното заведение осъществява дейности по технически фишове за добри здравни
грижи.
Критерий № 5
Напускане на лечебното заведение
Показателят е задължителен
*5.1. Наличие на писмени правила за действията, които следва да се извършат след приключване на медицинската/стоматологичната
помощ, оказвана на пациента и, предоставянето
му на необходимата медицинска документация.
Критерий № 6
Документооборот
Показатели – всички са задължителни
*6.1. В лечебното заведение има правилник за
документооборота, в който са разписани редът и
начинът за водене, съхраняване, защита, обмен
и предоставяне на информацията за здравното
състояние на пациента.
*6.2. В лечебното заведение се води пациентно досие, което съдържа амбулаторен лист,
данни за проведени диагностични процедури и
изследвания, оперативни и анестезиологични
протоколи, данни за диспансеризация на пациентите, писмено изразено съгласие за провеждане
на диагностични и лечебни методи и всички
медицински документи, издавани във връзка със
здравното състояние на пациента.
*6.3. Амбулаторен лист (в случаите, когато
се изисква) се съставя от лекуващ лекар, включително и при посещение в дома на пациента.
Забележка. Показателите, означени със знак
„*“, са задължителни. Наличната медицинска
апаратура и оборудване над минималните изисквания по съответния стандарт задължително
се описва.
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Раздел № 3

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ ПО ЗЪБОТЕХНИКА
ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ НА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА
ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЗЪБОТЕХНИКА
Направление № 1
Оценяване на условията и средствата, с които
се оказват здравните услуги
Критерий № 1
Управление на лечебното заведение
Показатели – всички са задължителни
*1.1. Лечебното заведение има удостоверение
за регистрация:
1.1.1. описание на съответствието на осъществяваната от лечебното заведение дейност към
момента на предварителната акредитация с дейността, вписана в удостоверението по чл. 40 ЗЛЗ;
1.1.2. фу нк циониращата към момента на
предварителната акредитация структура отговаря
на посочената в правилника за устройството,
дейността и вътрешния ред на медико-техническата лаборатория.
*1.2. Лечебното заведение се управлява съгласно Търговския закон (Закона за кооперациите)
и ЗЛЗ от лице, което отговаря на специалните
изисквания на ЗЛЗ.
*1.3. Наличие на длъжностни характеристики, регламентиращи правата, задълженията и
отговорностите на всички работещи в лечебното
заведение.
Критерий № 2
Управление на човешките ресурси
Показатели – всички са задължителни
*2.1. Дейността се извършва от правоспособни
специалисти по зъботехника.
*2.2. Персоналът има допълнителни квалификации, удостоверени със съответни документи.
Критерий № 3
Съответствие на материално-техническата база,
инсталационните съоръжения, медицинската апаратура и инструментариума с вида и предмета
на дейността
Показатели – задължителни – 2
описателен – 1
*3.1. Наличие на заключения от органите
на РИОКОЗ съобразно действащите в страната
здравни норми и изисквания.
*3.2. Наличие на минимално оборудване,
инструментариум и зъботехническа апаратура
съгласно предмета на дейност: зъботехническа
маса, ергономичен стол, индивидуално осветление, зъботехнически мотор, шпатула за гипс,
гумена паничка, гипсов нож, пинсети, лъкче
за рязане на гипс, зъботехнически ножици, моделажни инструменти, чукче, клещи, спиртна
лампа, преса, полимотор, компресор, муфелна
пещ, система за леене на муфи при зъботехни
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чески лаборатории, които извършват неснемаемо
протезиране, комплект клещи за ортодонтия при
зъботехнически лаборатории, които извършват
ортодонтия.
3.3. Наличие на допълнително оборудване,
инструментариум и зъботехническа апаратура
според дейността:
3.3.1. микромотор;
3.3.2. аспирационна уредба вакуумбъркалка;
3.3.3. апаратура за чиста керамика;
3.3.4. полимеризатор за ортодонтия;
3.3.5. фрезапарат;
3.3.6. апарат за високочестотно леене;
3.3.7. паралелометър;
3.3.8. система за дублиране и закаляване на
модели;
3.3.9. пещ за изпичане на керамика;
3.3.10. фотополимеризатор.
Критерий № 4
Информационно обслужване
Показателят е задължителен
*4.1. В медико-техническата лаборатори я
има информационна система, съдържаща данни
за вида и обема на дейностите, извършвани в
лабораторията.
Критерий № 5
Организация на дейностите за сигурност и без
опасност на потребителите и персонала
Показатели – всички са задължителни
*5.1. Медико-техническата лаборатория има
договор с регистрирана служба по трудова медицина за осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд.
*5.2. Зъботехническата лаборатория работи
по специфичните изисквания за дезинфекция
съгласно Медико-техническия стандарт по зъбо
техника.
Направление № 2
Оценяване на дейностите, чрез които се осъществяват здравните услуги
Критерий № 1
Достъп на потребителите до лечебното заведение
Показатели – всички са задължителни
*1.1. Медико-техническата лаборатория информира лечебните заведения и потребителите
относно:
1.1.1. ви довете и обема на предлаганите
дейности;
1.1.2. реда, условията, финансирането и документирането на предлаганите дейности.
*1.2. Медико-техническата лаборатория осигурява възможност на гражданите и лечебните
заведения за получаване по телефон и/или web
страница на информация за видовете дейности,
реда и условията, при които ги предоставя.
*1.3. Зъботехническата лаборатория работи
с регистрирани лечебни заведения за извънболнична стоматологична помощ.
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Критерий № 2

Дейност на лечебното заведение
Показатели – всички са задължителни
*2.1. Редът за получаване на отпечатъци от
лечебните заведения е регламентиран със заповед
на управителя.
*2.2. Лечебното заведение осъществява найма лко една от следните дейности съгласно
действащия стандарт по зъботехника:
2.2.1. снемаемо протезиране: цели протези,
частични протези, ребазации, репаратури, ортодонтски апарати;
2.2.2. неснемаемо протезиране: корони и лети
части от метал, корони и лети части с пластмаса,
корони и лети части металокерамика.
*2.3. Лечебното заведение осъществява допълнително една или повече от следните дейности
съгласно действащия стандарт по зъботехника:
2.3.1. снемаемо протезиране: моделно лети
протези, фрезпротези, протези с телескопно
задържане, протези със ставно задържане;
2.3.2. неснемаемо протезиране: чиста керамика, имплантанти.
Забележка. Показателите, означени със знак
„*“, са задължителни. Наличието на допълнително оборудване, инструментариум и зъботехническа апаратура, посочени в направление 1,
критерий 3, задължително се описва.
Раздел № 4
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ – МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ И
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ
НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА
И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ
ОЦ ЕН Я ВА Н Е Н А Ц Я ЛОС Т Н АТА М Е Д ИЦИНСК А ДЕЙНОСТ Н А ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ – МЕДИКО-ДИ АГНОСТИЧНИ Л АБОРАТОРИИ И МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ
ЛАБОРАТОРИИ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ
Направление № 1
Оценяване на условията и средствата, с които
се оказват здравните услуги
Критерий № 1
Управление на лечебното заведение
Показатели – всички са задължителни
*1.1. Описание на съответствието на извършваната дейност от медико-диагностичната
лаборатория към момента на предварителната
акредитация с тази, вписана в удостоверението
за регистрация. (А)
*1.2. Функциониращата към момента на предварителната акредитация структура отговаря на
посочената в правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.
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*1.3. Медико-диагностична лаборатория се
управлява съгласно Търговския закон и ЗЛЗ от
лице, което отговаря на изискванията на ЗЛЗ за
образователно-квалификационна степен, квалификация и назначаване. (А)
*1.4. Медико-диагностична лаборатория се управлява от лице, което отговаря на нормативните
изисквания за образователно-квалификационна
степен, квалификация и назначаване. (Б)
*1.5. Наличие на длъжностни характеристики, регламентиращи правата, задълженията и
отговорностите на всички работещи в медикодиагностична лаборатория.
*1.6. Наличие на документ, регламентиращ
правила за координация и взаимодействие между медико-диагностична лаборатория и други
структури на лечебното заведение за болнична
или извънболнична помощ.
Критерий № 2
Управление на човешките ресурси
Показателят е задължителен
*2.1. В лечебното заведение работят лекари
с призната специалност по профила на лабораторията или лекари без специалност под ръководството на специалист.
Критерий № 3
Съответствие на материално-техническата база,
медицинска апаратура и дейности с изискванията
на медицинските стандарти
Показателите за наличие на медицинска апаратура и оборудване в съответствие с минималните изисквания на медицинските стандарти
са задължителни, а наличието на медицинска
апаратура и оборудване над минималните изисквания задължително се описва.
*3.1. Наличие на заключения от органите
на РИОКОЗ съобразно действащите в страната
здравни норми и изисквания.
I. Клинична лаборатория
*3.2. Наличие на минимални изисквания по
медицински стандарти:
3.2.1. затворена система за вземане на кръв.
В районно лечебно заведение за болнична
помощ, към медицински център, медико-стоматологичен център, диагностично-консултативен
център, диализен център, център за трансфузионна
хематология, самостоятелно лечебно заведение:
3.2.2. медико-диагностичната лаборатория
разполага със следната апаратура: микроскопи;
брояч за кръвни клетки с най-малко 3 показателя и хематокритна центрофуга, ако броячът е
3-параметров; термостатиран фотометър с UV;
полуавтоматичен коагулометър;
3.2.3. извършва следните изследвания: урина – рН, специфично тегло, полуколичествено
изследване на белтък, глюкоза, кетотела, уробилиноген, билирубин, кръв и седимент;
кръвна картина – хемоглобин, хематокрит,
еритроцити, левкоцити, тромбоцити, СУЕ, ДКК,
морфология на кръвни клетки;
хемостазни показатели – време кървене, РТ,
фибриноген;
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клинично-химични изследвания – глюкоза,
креатинин, урея, общ белтък, албумин, билирубин
(общ и директен), АсАТ, АлАТ, КК, ГГТ, амилаза,
пикочна киселина, холестерол, триглицериди,
холестерол в HDL и LDL; изпражнения – окултни кръвоизливи;
3.2.4. за лечебни заведения със стационар:
наличие на пламъков фотометър за изследване
на калий, натрий и калций.
В областно лечебно заведение за болнична
помощ:
3.2.5. апаратура: минималната по т. 3.2.2 и:
пламъков фотометър; термостатиран селективен
клинико-химичен анализатор; ELISA reader;
3.2.6. изследвания: минималните по т. 3.2.3
и: у рина и течни пу нктати – количествено;
кръвна картина – ретикулоцити, морфология
на костен мозък;
хемостазни показатели – тромбиново време,
D димер;
к линично-химични изследвания – неорганичен фосфат, желязо, ЖСК, магнезий, ЛДХ,
ХБДХ, КК-МВ, FT4, TSH; ликвор – албумин,
глюкоза, хлор, АсАТ, ЛДХ и КК, диференциране
на левкоцитите след оцветяване по Папенхайм.
В междуобластни, национални, университетски лечебни заведения за болнична помощ:
3.2.7. апаратура: минималните по т. 3.2.5 и:
кръвно-газов анализатор;
3.2.8. изследвания: минималните по т. 3.2.6 и:
урина – селективност на протеинурията, тест за
парапротеини; кръвна картина – цитохимични
показатели; хемостазни показатели – индивидуални фактори на кръвосъсирването; клиничнохимични изследвания – холинестераза, амоняк,
имуноглобулини и други индивидуални белтъци,
анализ на рН и газове в кръвта; ликвор – спектрофотометрия, определяне на лактат, имуноглобулини, електрофореза в агароза.
*3.3. Участие в система за външна оценка
на качеството – национална или чуждестранна
нетърговска система.
3.4. Допълнителни изисквания по медицински
стандарти:
3.4.1. самостоятелни помещения за персонал;
3.4.2. към задължителния обем лабораторни
показатели и апарату ра за определения вид
лечебно заведение медико-диагностичната лаборатория разполага с апаратура и извършва
изследвания, които са задължителни за по-високо
ниво, а за междуобластните, националните и
университетските лечебни заведения за болнична
помощ – над тези в т. 3.3.8;
3.4.3. наличие на апаратура за високоспециализирани изследвания на:
3.4.3.1. микроелементи;
3.4.3.2. хормони, туморни маркери;
3.4.3.3. лекарствени и токсични вещества;
3.4.3.4. молекулярно-биологични показатели.
*3.5. Прилагат се писмените аналитични процедури на производителя, преведени на български
език, или се работи със собствени работни процедури, съдържащи информация за: индикации
за изследване, аналитичен принцип, изисквания
към биологичната проба, необходими реактиви,
необходима апаратура и допълнителни техни-
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чески средства, етапи на анализа, изчисляване
на резултатите, линейност, качествен контрол,
референтни интервали, интерференция, клинично
значение, литературни източници.
*3.6. В лабораторията има работни процедури
за подготовка на пациентите за изследване, идентификация и вземане (събиране) на първичните
биологични проби, подлежащи на анализ.
*3.7. В лабораторията има работни инструкции
за регистрация и идентификация на първичните
проби.
*3.8. В лабораторията има работни инструкции за транспорт и съхранение на биологичните
проби; за подготовка на пробите за анализ.
*3.9. Лабораторията има собствени референтни
граници, които предоставя на клиницистите.
II. Вирусологична лаборатория
*3.2. Наличие на минимални изисквания по
медицински стандарти:
Във ви русолог и чна лаборатори я – само
стоятелно лечебно заведение:
3.2.1. апаратура: отчитащо устройство за имуно-ензимен тест (ELISA), термостат, хладилник,
центрофуга, автоклав;
3.2.2. дейности: откриване на повърхностен
антиген на хепатит В вирус (HВsAg), откриване
на антитела срещу HIV.
Във вирусологична лаборатория – като структура в областно лечебно заведение за болнична
помощ:
3.2.3. апаратура: апаратура за извършване на
метода ELISA (отчитащо устройство, миещо устройство, принтер) или автоматичен анализатор*,
термостат, хладилник, центрофуга, автоклав, сух
стерилизатор;
3.2.4. дейности: маркери на хепатотропните
вируси – H AV, HBV, HCV, маркери на HIV,
маркери на цитомеговирус (CMV), маркери на
Ебшайн-бар вирус, маркери на рубеолна и морбилна инфекция.
3.3. Наличие на допълнителни изисквания по
медицински стандарти:
3.3.1. ламинарен бокс (боксово помещение);
3.3.2. помещение за флуоресцентен микроскоп;
3.3.3. помещения за молекулярна диагностика
на вирусни инфекции;
3.3.4. микроскоп за клетъчни култури;
3.3.5. флуоресцентен микроскоп;
3.3.6. апаратура за извършване на молекулярна
диагностика на вирусни инфекции;
3.3.7. вирусологично изследване на клетъчни
култури за изолация и типизация на вирусни
агенти;
3.3.8. имунофлуоресцентна диагностика на
вирусни инфекции;
3.3.9. молекулярна диагностика на вирусни
инфекции;
3.3.10. серологична диагностика на вирусни
инфекции – доказване на вирусни антигени и/
или специфични антитела;
3.3.11. наличие на повече от един специалист
по вирусология.
* При наличие на автоматичен анализатор не
се изисква апаратура за извършване на метода
ELISA.
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*3.4. Участие във външен контрол на качеството.
III. Микробиологична лаборатория
*3.2. Минимални изисквания по стандарт:
3.2.1. оборудване: микроскопи, центрофуги,
термостати, техническа везна, автоклави, сух
стерилизатор, хладилник 4 – 8 °С, хладилна
камера - 20 °С, водни бани и джарове за култивиране на анаероби и микроаерофили, компютър
с интернет за осъществяване на връзка по повод
надзора на резистентността и ранно лабораторно
оповестяване;
3.2.2. човешки ресурси: клиничният микробиолог участва през 50 % от работното си време
в диагностично-лечебния процес на клиничните
структури с висок риск от нозокомиални инфекции, удостоверено с работен график;
3.2.3. качествен контрол:
3.2.3.1. сертификат от НЦЗПБ с минимум
70 точки за идентификация и 85 точки за анти
биограма;
3.2.3.2. отчет за изпратените в националните
референтни лаборатории проблемни щамове и
потвърждение на 50 % от тях;
3.2.3.3. ежегоден документ от НЦЗПБ, удостоверяващ представянето на отчети по резистентността на изолираните бактериални и микотични
щамове в Микробиологичния отдел на НЦЗПБ;
3.2.3.4. анализ на 6 месеца на етиологичната
структура и резистентността с оглед болничната
антибиотична политика.
3.3. Допълнителни изисквания по стандарт:
3.3.1. по структурата:
3.3.1.1. наличие на отделно помещение (бокс)
за работа с флуоресцентен микроскоп;
3.3.1.2. готовност за работа с инфекции с висок
медицински риск (план за действие) и връзка
със специализираните лаборатории на РИОКОЗ;
3.3.2. лабораторна апаратура:
3.3.2.1. флуоресцентен микроскоп;
3.3.2.2. стереомикроскоп;
3.3.2.3. апаратура за отчитане на ELISA;
3.3.2.4. автоматизирани системи за хемокултури;
3.3.2.5. автоматизирана или полуавтоматизирана система за идентификация на микроорганизми
и антибиограми;
3.3.2.6. ламинарен бокс;
3.3.2.7. лаборатории, работещи с материали
от дихателна система, имат ламинарен бокс II
ниво на безопасност;
3.3.3. човешки ресурси: клиничният микробиолог извършва анализ на консумацията на
антибиотици в болницата и контрола на вътреболничните инфекции;
3.3.4. качествен контрол:
3.3.4.1. придобити над 70 точки за идентификация и над 85 точки за антибиограма;
3.3.4.2. потвърдените от националните референтни лаборатории проблемни щамове са между
50 и 80 % от изпратените;
3.3.4.3. потвърдените от националните референтни лаборатории проблемни щамове са над
80 % от изпратените.
IV. Паразитология
*3.2. Минимални изисквания по стандарт:

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

3.2.1. помещение за серологична диагностика
с подходящо лабораторно оборудване (консумативи, термостат, фризер/замразяваща камера,
хладилник, центрофуга, ELISA ридер, автоклав);
3.2.2. помещение за морфологична (микроскопска) диагностика с подходящо лабораторно
оборудване (консумативи, светлинен микроскоп,
хладилник, термостат, центрофуга, автоклав, сух
стерилизатор, технически везни);
3.2.3. специализирано паразитологично изследване (макроскопско изследване за хелминти,
микроскопско изследване на нативни препарати,
овоскопия на материал, взет със скоч лента,
обогатителни, оцветителни техники (Романовски – Гимзар метиленово синьо), културелни
методи за чревни протозои и трихомони, компресивна трихинелоскопия, смилане с изкуствен
стомашен сок за трихинели, метод на Берман,
метод на Харада Мори, санитарно-паразитологични методи, количествено определяне на
паразити);
3.2.4. специализирано серологично изследване – РПХА – токсоплазмоза, ехинококоза, трихинелоза; ELISA – токсоплазмоза, ехинококоза,
трихинелоза;
3.2.5. спазване на нормативните актове на
МЗ за изготвяне на протоколи с резултат от
проведени изследвания и съобщаване за паразитно заболяване.
3.3. Допълнителни изисквания по стандарт:
3.3.1. човешки ресурси: наличие на специалист по биология с придобита специалност по
„Медицинска паразитология“;
3.3.2. наличие на допълнителна апаратура и
оборудване:
3.3.2.1. флуоресцентен микроскоп;
3.3.2.2. наличие на миещо устройство за ELISA;
3.3.2.3. наличие на вортекс;
3.3.2.4. наличие на шейкър;
3.3.2.5. апаратура за SDS-PAGE и Western
blotting;
3.3.2.6. pH метър;
3.3.3. прилагат се:
3.3.3.1. модифициран метод на Цил Ниелсен
за доказване на кокциди;
3.3.3.2. оцветителен метод с толуидин блау
за доказване на пневмоцисти;
3.3.3.3. оцветителен метод с трихром;
3.3.3.4. оцветителен метод по Хайденхайн;
3.3.4. извършват културелна диагностика на
лайшмании, акантамеби и неглерии;
3.3.5. инокулиране на опитни животни;
3. 3.6 . РИФ – т о к с о п л а з м о з а , а м е б и а з а ,
лайшманиоза и фасциолоза;
3.3.7. ELISA – амебиаза, токсокарозар цистицеркоза и лайшманиоза;
3.3.8. серологична диагностика чрез SDS-PAGE
и Western blotting;
3.3.9. други серологични методи за паразитози;
3.3.10. имунологични методи за доказване на
паразити и паразитни антигени;
3.3.11. паразитологично изследване на хистологични препарати.
V. Имунология
*3.2. Минимални изисквания по стандарт:
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3.2.1. обору д ва не: т ермос тат, х ла д и л н и к
(4 – 8 °С), хладилна камера (-20 °С), центрофуги, светлинен микроскоп и/или флуоресцентен
микроскоп, ЕLISA спектрофотометър;
3.2.2. човешки ресурси:
3.2.2.1. клиничният имунолог извършва интерпретация на резултати и назначава допълнителни
изследвания при нужда;
3.2.2.2. лаборантите (медицински сестри) извършват самостоятелна дейност след една година
трудов стаж в областта на имунологията, като
дотогава работят под ръководството на по-опитен
специалист, определен като супервайзер;
3.2.3. дейности: определяне на общи имуноглобулини (ИгГ, ИгМ, ИгА), С3, С4 компоненти на
комплемента, ревматоиден фактор, С реактивен
протеин, криоглобулини, AST, скринингово изследване на антинуклеарни антитела;
3.2.4. контрол на качеството:
3.2.4.1. наличие на наръчник със стандартни
работни процедури, актуализиран ежегодно;
3.2.4.2. документирано извършване на вътрешен контрол на качеството на реагенти, биопродукти, лабораторните показатели и работата на
персонала;
3.2.4.3. документирано успешно участие в
утвърдена от Експертния съвет по имунология
към МЗ система за външна оценка на качеството;
3.2.4.4. лаборатории, които извършват изследвания за определяне на тъканната съвместимост
при трансплантация на органи, тъкани и клетки,
да имат акредитация от EFI или ASHI.
3.3. Допълнителни изисквания по стандарт:
3.3.1. оборудване:
3.3.1.1. флоуцитометър;
3.3.1.2. специализирани центрофуги (микроцентрофуга и/или цитоцентрофуга, и/или високооборотна, и/или др.);
3.3.1.3. фризер с температура (-70 °С);
3.3.1.4. ламинарен бокс, СО 2 инкубатор;
3.3.1.5. набор за електрофореза;
3.3.1.6. PCR апарат, трансилюминатор;
3.3.2. човешки ресурси: клиничният имунолог
участва в диагностично-лечебния процес на пациенти със заболявания, резултат от нарушени
имунологични механизми;
3.3.3. дейности:
3.3.3.1. определяне и характеризиране на антинуклеарни антитела срещу различни антигени;
3.3.3.2. определяне на органспецифични автоантитела;
3.3.3.3. определяне на антифосфолипидни
антитела;
3.3.3.4. флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити;
3.3.3.5. изследване на фагоцитоза и/или оксидативен взрив;
3.3.3.6. изследване на туморни маркери и/
или хормони;
3.3.3.7. определяне на общи и/или специфични IgE;
3.3.3.8. определяне на HLA антигени;
3.3.3.9. определяне на тъканна съвместимост.
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*4.1. В медико-диагностичната лаборатория
има функционираща информационна система
за регистрация на пациентите и извършените
изследвания, както и за електронен отчет, съгласно изискванията на НЗОК.

*1.2. Лечебното заведение осигурява възможност на гражданите за получаване на информация
по телефон и/или чрез web страница.
*1.3. Лечебното заведение информира потребителите на медицински услуги за вида и
разположението на отделните си структури чрез
информационни табели.
*1.4. В лечебното заведение съществуват условия за улесняване достъпа на хора с увреждания
до неговите структури.

Критерий № 5
Дейности за подобряване на качеството

Критерий № 2
Информираност на пациентите

Показатели – всички са задължителни

Показатели – всички са задължителни

*5.2. В медико-диагностичната лаборатория
се провежда вътрешен контрол на качеството.
*5.3. Медико-диагностичната лаборатория
участва в система за външна оценка на качеството.

*2.1. Медико-диагностичната лаборатория
предоставя на пациента информация за:
2.1.1. длъжността и имената на лицата, които
участват в диагностичната дейност;
2.1.2. вътрешния ред в медико-диагностичната
лаборатория, с който трябва да се съобразява
пациентът и неговият придружител;
2.1.3. други медико-диагностични лаборатории, които предлагат медицински дейности,
които не се извършват в лечебното заведение.
*2.2. Със заповед на управителя са регламентирани условия за зачитане правата и достойнството на пациента.
*2.3. Има утвърдени от управителя правила за
предоставяне по достъпен начин на информация
на всеки пациент (и/или на неговия законен представител (попечител), или на лицето по чл. 162,
ал. 3 от Закона за здравето) относно провеждането на предстоящи диагностични процедури,
ползите и рисковете от тях и съществуващите
алтернативи.
*2.4. В определените с нормативен акт случаи
пациентът (и/или неговият законен представител
(попечител), или лицето по чл. 162, ал. 3 от Закона за здравето), който разполага с необходимата
информация, изразява своето писмено съгласие
за извършване на съответните диагностични
процедури.

Показателят е задължителен

Критерий № 6
Дейности за сигурност и безопасност на пациентите и персонала
Показатели – всички са задължителни
*6.1. Медико-диагностичната лаборатория има:
6.1.1. договор с регистрирана служба по трудова медицина за осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд (А);
6.1.2. програма за профилактика на вътреболничните инфекции и правила за дезинфекция,
стерилизация, дезинтоксикация и деструкция на
биологични материали, утвърдени от управителя.
*6.2. Всички работещи в медико-диагностичната лаборатория са запознати срещу подпис със
задълженията и отговорностите им, произтичащи
от програмата за профилактика на вътреболничните инфекции.
*6.3. Медико-диагностичната лаборатория
има документ, регламентиращ действията при
възникване на инцидент в лабораторията.
*6.4. Пресечните точки на чистите с нечистите
потоци са маркирани. След всяко преминаване
през тях на явно или условно контаминиран с
инфекциозни или токсични нокси материал се
извършва обработка в съответствие със здравните
норми и изисквания.
Направление № 2
Оценяване на дейностите, чрез които се оказват здравните услуги
Критерий № 1
Достъп до пациентите
Показатели – всички са задължителни
*1.1. Лечебното заведение предоставя информация на потребителите на медицински/
стоматологични услуги за:
1.1.1. видовете медицински, административни и други услуги, които предлага лечебното
заведение;
1.1.2. цените на платените медицински услуги
извън обхвата на договорираните такива с НЗОК;
1.1.3. цените на услугите и консумативите,
които не се покриват от НЗОК за определени
медико-диагностични изследвания.

Критерий № 3
Напускане на лечебното заведение
Показатели – всички са задължителни
*3.1. Със заповед на управителя е регламентиран редът за предоставяне на пациентите
на резултатите от извършените изследвания и
допълнителни указания.
*3.2. В медико-диагностичната лаборатория
има система за проучване удовлетвореността на
пациентите и управление на жалбите.
*Забележки:
1. Показателите, означени със знак „*“, са
задължителни. Наличната медицинска техника
и оборудване над минималните изисквания на
медицинските стандарти задължително се описва.
2. Пок азат ел и т е, обозначен и с „(А)“, се
оценяват по отношение на МДЛ, които са самостоятелни лечебни заведения; показателите,
обозначени с „(Б)“, се оценяват по отношение на
МДЛ, които са в структурата на лечебни заведения за болнична или извънболнична помощ;
при липса на означение показателят се оценява
и за двете.
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ПРОГРАМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ДИАЛИЗНИ ЦЕНТРОВЕ И ДИАЛИЗНИ КЛИНИКИ (ОТДЕЛЕНИЯ) КЪМ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА МЕДИЦИНСК А ДЕЙНОСТ НА ДИАЛИЗНИ ЦЕНТРОВЕ
И ДИ А ЛИЗНИ К ЛИНИК И (ОТДЕЛЕНИ Я,
СЕКТОРИ) КЪМ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА
БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Направление № 1
Оценяване на условията и средствата, с които
се оказват здравните услуги
Критерий № 1
Управление на лечебното заведение
Показатели – всички са задължителни
*1.1. Описание на съответствието на извършваната дейност от диализния център към момента
на предварителната акредитация с тази, вписана
в удостоверението за регистрация. (А)
*1.2. Фу нк циониращата к ъм момента на
предварителната акредитация структура отговаря
на посочената в правилника за устройството,
дейността и вътрешния ред и е в съответствие
с правилника за устройството и дейността на
диализните центрове, издаден от министъра на
здравеопазването.
*1.3. Диализният център се управлява съгласно Търговския закон и ЗЛЗ от лице, което
отговаря на изискванията на ЗЛЗ за образователно-квалификационна степен, квалификация
и назначаване. (А)
*1.4. Диализната клиника (отделение) се управлява от лице, което отговаря на нормативните
изисквания за образователно-квалификационна
степен, квалификация и назначаване. (Б)
*1.5. Наличие на длъжностни характеристики, регламентиращи правата, задълженията и
отговорностите на всички работещи.
*1.6. Наличие на документ, регламентиращ
правила за координация и взаимодействие между
диализната и другите структури.
*1.8. Диализна структура, която не извършва
съдов достъп и лечение на усложненията му,
осигурява извършването на тези дейности по
договор с лечебни заведения за болнична помощ,
които извършват тези дейности.
Критерий № 2
Управление на човешките ресурси
Показатели – всички са задължителни
*2.1. Осигуреност с медицински персонал:
2.1.1. броят, квалификацията и професионалният опит на лекарите отговарят на изискванията
на медицински стандарт „Диализно лечение“;
2.1.2. броят на медицинските сестри и технолозите отговаря на изискванията на медицински
стандарт „Диализно лечение“.
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Критерий № 3
Съответствие на материално-техническата база,
медицинската апаратура и инструментариум с
вида и предмета на дейност
Показатели: 3.1, 3.2 и 3.4 са задъл ж ителни
3.3. е описателен
*3.1. Наличие на заключения от органите
на РИОКОЗ съобразно действащите в страната
здравни норми и изисквания.
*3.2. Наличие на минимални оборудване,
апаратура и инструментариум:
3.2.1. при трисменен режим – един диализен
апарат на 5 пациенти, при двусменен режим – на
3,5 пациенти;
3.2.2. диализните апарати са с обемен контрол
на ултрафилтрацията;
3.2.3. стерилизация на диализната апаратура
след всяка диализна смяна;
3.2.4. вода за диализа: обработка с обратна
осмоза;
3.2.5. диализни концентрати: ацетатни разтвори;
3.2.6. консумативните материали за диализа
се използват еднократно;
3.2.7. диализните мембрани са с висока биосъвместимост и пропускливост;
3.2.8. продължителна амбулаторна перитонеална диализа: периодично тестуване на функцията
на перитонеалната мембрана;
3.2.9. диализиране на пациенти, носители на
хепатит В и С, на отделни апарати, на HIV – на
отделни апарати и в отделни помещения.
3.3. Наличие на допълнително оборудване,
апаратура и инструментариум:
3.3.1. резервен диализен апарат на 8 – 10
диализни поста;
3.3.2. профилиране на улт рафилт раци я и
електролитен състав на диализния разтвор и
антибактериален филтър на диализния път;
3.3.3. диализни концентрати: бикарбонатни
разтвори;
3.3.4. перитонеална диализа: разтвори с глюкозни полимери при нужда;
3.3.5. диализиране на пациенти, носители на
хепатит В и С, в отделни помещения.
*3.4. На наличната медицинска апаратура
се извършва периодична профилактика и поддръжка.
Критерий № 4
Информационно осигуряване
Показатели – всички са задължителни
*4. В диализната структура има информация за:
4.1. използваемостта на капацитета;
4.2. наличност и движение на лекарствата и
консумативите;
4.3. продължителност на живота при поддържаща диализа;
4.4. смъртност на пациентите на поддържаща
хемодиализа с клинична и патологоанатомична
диагноза за причината на смъртта;
4.5. инфекции на централни венозни катетри
и PTFE протези;
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4.6. наличност и технологичните данни на
медицинска апаратура – модел, идентификационен номер, фирма производител, година на
производство, амортизируема стойност.
Критерий № 5
Дейности за подобряване на качеството
Показателят е задължителен
*5.1. Наличие на писмени правила и документи, даващи възмож ност за анализиране,
кон т роли ране и п редп риемане на дейст ви я
относно: вида и обема на осъществяваната дейност; процент болни, лекувани с бикарбонатна
диализа; случаите с необичайни отклонения в
процеса „хемодиализа“ от клинично и техническо
естество; адекватност на диализата на всеки пациент (степен на намаление на уреята над 65 %
и хемоглобин над 110); еднократната употреба
на диализните консумативи; постоянен контрол
на качеството на водата и на всички системи за
сигурност в диализните апарати.
Критерий № 6
Дейности за сигурност и безопасност на пациентите и персонала
Показатели – всички са задължителни
*6.1. Наличие на договор с регистрирана
служба по трудова медицина за осигуряване на
безопасни и здравословни условия на труд.
*6.2. Лечебното заведение има:
6.2.1. програма за профилактика и контрол
на вътреболничните инфекции;
6.2.2. всички работещи в лечебното заведение
са запознати срещу подпис със задълженията и
отговорностите си, произтичащи от програмата
за профилактика на вътреболничните инфекции;
6.2.3. със заповед на управителя е създадена
комисия за борба с вътреболничните инфекции
и лечебно-контролна комисия.
*6.3. Пациентите след писмено информирано
съгласие се изследват за:
6.3.1. хепатит В и С – на 6 месеца;
6.3.2. HIV – веднъж годишно.
*6.4. При отказ на пациентите от изследване
на хепатит В и С лечебният подход към тях е
като към инфектирани.
*6.5. Пациентите на диализно лечение да са
ваксинирани срещу хепатит В.
*6.6. Персоналът, който работи в контакт с
пациенти, апарати и материали:
6.6.1. е ваксиниран срещу хепатит В (минимум
80 % е ваксиниран);
6.6.2. се изследва веднъж годишно за хепатит
В и при показания за хепатит С и при информирано съгласие за HIV.
*6.7. Пресечните точки на чистите с нечистите
потоци са маркирани. След всяко преминаване
през тях на явно или условно контаминиран с
инфекциозни или токсични нокси материал се
извършва съответна обработка в съответствие
със здравните норми и изисквания.
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Направление № 2
Оценяване на дейностите (процесите), чрез които
се оказват здравните услуги
Критерий № 1
Достъп на пациентите
Показатели – всички са задължителни
*1.1. Диализната структура информира пациента относно:
1.1.1. видовете и спецификата на медицинските, административните и други услуги, които
предлага;
1.1.2. реда, ус лови я та, фи на нси ра не т о и
документирането на диагностично-лечебните
дейности.
*1.2. Диализната структура осигурява възможност на гражданите за получаване по телефон
и/или чрез web страница на информация за
видовете медицинска помощ, реда и условията,
при които я предоставя.
*1.3. Диализният център информира пациентите за вида и разположението на отделните
си структури чрез информационни табели. (А)
*1.4. В диализната структура съществуват условия за улесняване достъпа на хора с увреждания.
Критерий № 2
Прием на пациентите
Показатели – всички са задължителни
*2.1. Редът и условията за оказване на спешна
и планова медицинска дейност са регламентирани
със заповед на ръководителя.
*2.2. Диализните предписания се определят от
нефролог или началника на диализната структура.
*2.3. Диагностично-лечебната дейност на
пациенти в диализната структура е обезпечена с
лекарства, пособия, инструментариум и апаратура
за действия при животозастрашаващи състояния.
*2.4. Диализната структура разполага с помощни средства за трудноподвижни пациенти в
съответствие с обема дейност.
Критерий № 3
Информираност на пациентите
Показатели – всички са задължителни
*3.1. Диализната структура предоставя на
пациента информация за:
3.1.1. длъжността и имената на лицата, които
участват в диагностично-лечебния процес;
3.1.2. вътрешния ред в диализната структура,
с който следва да се съобразяват пациентът и
неговият придружител.
*3.2. Диализната структура е създала условия
за зачитане правата и достойнството на пациента
по време на пребиваването му в него.
*3.3. Има утвърдени от ръководителя правила
за предоставяне по достъпен начин на информация на всеки пациент (и/или на негов законен
представител (попечител), или на лицето по
чл. 162, ал. 3 от Закона за здравето) относно
провеждането на предстоящи диагностични и
лечебни процедури, ползите и рисковете от тях
и съществуващите алтернативи.
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*3.4. В определените с нормативен акт случаи
пациентът (и/или негов законен представител
(попечител), или лицето по чл. 162, ал. 3 от
Закона за здравето), който разполага с необходимата информация, изразява своето писмено
съгласие за извършване на съответните процедури
и интервенции.
Критерий № 4
Прилагане на медицински дейности
Показателите от 4.1.1 до 4.1.16 са задължителни
Показателите от 4.2.1. до 4.2.4 са описателни
*4.1. Д иа л изната с т ру к т у ра ос ъщес т вя ва
минимални дейности по медицински стандарт
„Диализно лечение“:
4.1.1. хемодиализа се провежда минимум 3
пъти седмично, а по изключение при пациенти
с добри клирънсови възможности на бъбреците – по-рядко;
4.1.2. адекватност на диализата:
4.1.2.1. при над 85 % от диализираните пациенти след 3 месеца диализно лечение се постига
степен на намаление на уреята над 65 %;
4.1.2.2. при над 75 % от диализираните пациенти след 3 месеца диализно лечение се постига
степен на намаление на уреята над 65 %;
4.1.2.3. при над 65 % от диализираните пациенти след 3 месеца диализно лечение се постига
степен на намаление на уреята над 65 %;
4.1.2.4. при под 55 % от диализираните пациенти след 3 месеца диализно лечение се постига
степен на намаление на уреята над 65 %;
4.1.3. 80 % от пациентите на хемодиализно
лечение над 3 месеца провеждат диализата с
нативна AV фистула;
4.1.4. ежемесечна оценка на ефективността
на перитонеалната диализа и при необходимост
корекции в диализната доза;
4.1.5. честотата на перитонитите при перитонеална диализа да не надвишава: един епизод
на 15 пациенти на месец; излекуване при първи
епизод на перитонит – над 80 % (без отстраняване на перитонеалния катетър);
4.1.6. изследване на стойностите на ПКК,
кръвна захар, електролити, К АС, албумин;
4.1.7. провеждане на ехокардиография при
индикации.
Диализен център: (вк лючва от т. 4.1.1 до
т. 4.1.7) и
4.1.8. наблюдение и лечение на болни в преддиализен стадий на хронична бъбречна недостатъчност (ХБН), с клирънс на креатинин < 25;
4.1.9. подготовка на болни с напредна ла
бъбречна недостатъчност за диализно лечение
(анемия, съдов достъп, обучение, диета);
4.1.10. диализно лечение – хемодиализа, перитонеална диализа;
4.1.11. лечение на усложненията на ХБН и
диализното лечение.
Диализно отделение към районна болница:
включва от т. 4.1.1 до т. 4.1.11 и
4.1.12. наблюдение и лечение на болни в напреднал стадий на ХБН.
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Диализно отделение към областна болница:
включва от т. 4.1.1 до т. 4.1.12 и
4.1.13. лечение на остра бъбречна недостатъчност и интоксикации, лекувани в други структури
на лечебното заведение;
4.1.14. кабинет за профилактика и лечение с
ХБН в преддиализен стадий.
Диализно отделение/клиника към университетска болница: включва от т. 4.1.1 до т. 4.1.14 и
4.1.15. други методи на извънбъбречно очист
ване на кръвта;
4.1.16. разработва скрининг и превенция на
ранни стадии на бъбречни заболявания.
4.2. Диализната структура осъществява допълнителни дейности по медицински стандарт
„Диализно лечение“:
4.2.1. въведен метод „бикарбонатна диализа“;
4.2.2. има стационар за краткотрайно наблюдение и лечение до 48 часа на пациенти с
настъпили по време на диализата усложнения;
4.2.3. има кабинет за наблюдение и лечение
на болни в ранен стадий на хронична бъбречна
недостатъчност;
4.2.4. осигуряване на съдов достъп или реконструкция за по-малък период от 2 седмици.
Критерий № 5
Напускане на диализната структура
Показатели – всички са задължителни
*5.1. Диализната структура е създала и изпълнява писмени правила за действията, които
следва да се извършат след приключване на
медицинската помощ, оказвана на пациента.
*5.2. В диализната структура има изградена
система за проучване удовлетвореността и управление на жалбите на пациентите.
Критерий № 6
Документооборот
Показатели – всички са задължителни
6.1. В диализната структура има правилник за
документооборота, в който са разписани редът и
начинът за водене, съхраняване, защита, обмен
и предоставяне на информацията за здравното
състояние на пациента, както и отговорностите
на лицата, които участват в съставянето и поддържането на пациентните досиета.
*6.2. Пациентното досие съдържа диализни
протоколи, данни за проведени диагностични
процедури и изследвания, оперативни и анестезиологични протоколи, данни за диспансеризация
на пациентите, писмено изразено съгласие за
провеждане на диагностични и лечебни методи
и всички медицински документи, издавани във
връзка със здравното състояние на пациента.
Забележки:
1. Показателите, означени със знак „*“, са
задължителни.
2. Показателите, обозначени с „(А)“, се оценяват по отношение на диализни центрове – самостоятелни лечебни заведения. Показателите,
обозначени с „(Б)“, се оценяват по отношение
на диализни структури на лечебни заведения
за болнична помощ. При липса на означение
показателите се оценяват както за диализни центрове, така и за диализни структури на лечебни
заведения за болнична помощ.
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Раздел № 6

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ
ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА МЕДИЦИНСК А ДЕЙНОСТ НА ДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ
Направление № 1
Оценяване на условията и средствата, с които
се оказват здравните услуги
Критерий № 1
Управление на денталния център
Показатели – всички са задължителни
*1.1. Денталният център има удостоверение
за регистрация:
1.1.1. описание на пълното или частичното
съответствие на дейността, осъществявана от
лечебното заведение, с тази, вписана в удостоверението за регистрация;
1.1.2. функциониращата към момента на предварителната акредитация структура отговаря на
посочената в правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.
*1.2. Лечебното заведение се управлява съгласно Търговския закон и ЗЛЗ от лице, което
отговаря на изискванията на ЗЛЗ за образователно-квалификационна степен, квалификация
и назначаване.
*1.3. Наличие на длъжностни характеристики, регламентиращи правата, задълженията и
отговорностите на всички работещи в лечебното
заведение.
*1.4. Наличие на документ, регламентиращ
правила за координация и взаимодействие между
отделните структури на лечебното заведение.
*1.5. Дентални центрове с разкрити легла за
наблюдение, в които се извършват инвазивни
манипулации, имат сключен договор с лечебни
заведения за болнична помощ за прием на пациенти при усложнения.
*1.6. Дентални центрове, които осъществяват
зъбопротезна дентална помощ, работят с регистрирани медико-технически лаборатории или
имат в структурата си зъботехническо звено.
Критерий № 2
Управление на човешките ресурси
Показателят е задължителен
*2. По всяко едно от клиничните направления на дейност в лечебното заведение работи
най-малко един лекар по дентална медицина с
призната специалност.
Критерий № 3
Съответствие на материално-техническата база,
денталната апаратура и инструментариум с вида
и предмета на дейност
Показатели задължителни – 2
Описателен – 1
*3.1. Съответствие с действащите в страната
здравни норми и изисквания, доказано със заключения на органите на РИОКОЗ.
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*3.2. Съответствие на наличната дентална
апаратура и оборудване с минималните изисквания на медицинските стандарти по клинични
направления, застъпени в дейността на денталния център.
3.3. Описание на наличната апаратура над
минима лни те изиск вани я на медицинск и те
стандарти.
Критерий № 4
Информационно осигуряване
Показатели – всички са задължителни
*4.1. В дентални я цент ър се регистрират
данни за:
4.1.1. преминалите пациенти;
4.1.2. наличност и движение на лекарствените
продукти и медицинските изделия;
4.1.3. наличност и технологичните данни на
денталната апаратура.
Критерий № 5
Дейности за сигурност и безопасност на пациентите и персонала
Показатели – всички са задължителни
*5.1. Наличие на договор с регистрирана
служба по трудова медицина за осигуряване на
безопасни и здравословни условия на труд.
*5.2. Лечебното заведение има:
5.2.1. програма за профилактика и контрол
на вътреболничните инфекции;
5.2.2. всички работещи в лечебното заведение
са запознати срещу подпис със задълженията и
отговорностите им, произтичащи от програмата
за профилактика на вътреболничните инфекции;
5.2.3. със заповед на управителя е създадена
комисия за борба с вътреболничните инфекции.
*5.3. Пресечните точки на чистите с нечистите
потоци са маркирани. След всяко преминаване
през тях на явно или условно контаминиран с
инфекциозни или токсични нокси материал се
извършва обработка в съответствие със здравните
норми и изисквания.
Направление № 2
Оценяване на дейностите, чрез които се оказват здравните услуги
Критерий № 1
Достъп на пациентите
Показатели – всички са задължителни
*1.1. Денталният център предоставя информация на потребителите на дентални услуги за:
1.1.1. видовете дентални, административни и
други услуги, които предлага лечебното заведение;
1.1.2. цените на платените медицински услуги
извън обхвата на договорираните такива с НЗОК;
1.1.3. цените на услугите и консумативите,
които не се покриват от НЗОК.
*1.2. Денталният център осигурява възможност на гражданите за получаване на информация
по телефон и/или чрез web страница.
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*1.3. Денталният център информира потребителите на медицински услуги за вида и разположението на отделните си структури чрез
информационни табели.
*1.4. В денталния център съществуват условия
за улесняване достъпа на хора с увреждания до
неговите структури.
Критерий № 2
Прием на пациентите
Показатели – всички са задължителни
*2.1. Диагностично-лечебната дейност на
пациенти в денталния център се осъществява
от лекар(и) по дентална медицина с призната
специалност, съответстваща на профила на специализирания кабинет, и/или лекари по дентална
медицина без специалност под ръководството
на специалист.
*2.2. Д иа г нос т и ч но -лечебната дей нос т в
денталния център е обезпечена с лекарствени
продукти, пособия, инструментариум и апаратура
за действия при животозастрашаващи състояния.
Критерий № 3
Информираност на пациентите
Показатели – всички са задължителни
*3.1. Лечебното заведение предоставя на пациента информация за:
3.1.1. длъжността и имената на лицата, които
участват в диагностично-лечебния процес;
3.1.2. цената на платените медицински услуги
и тези, които не се покриват от НЗОК;
3.1.3. вътрешния ред в лечебното заведение,
с който следва да се съобразяват пациентът и
неговият придружител.
*3.2. Със заповед на управителя са регламентирани условия за зачитане правата и достойнството на пациента.
*3.3. Има утвърдени от директора/управителя
правила за предоставяне по достъпен начин на
информация на пациента (и/или на неговия законен представител (попечител), или на лицето
по чл. 162, ал. 3 от Закона за здравето), относно
провеждането на предстоящи диагностични и
лечебни процедури, ползите и рисковете от тях
и съществуващите алтернативи.
*3.4. В определените с нормативен акт случаи
пациентът (и/или неговият законен представител (попечител), или лицето по чл. 162, ал. 3 от
Закона за здравето) след информиране изразява
своето писмено съгласие за извършване на съответните процедури и интервенции.
Критерий № 4
Прилагане на медицински дейности
Показатели – всички са задължителни
*4.1. Наличие на протокол от РЦЗ, доказващ,
че дейността по отделните клинични направления
в денталния център се извършва в съответствие
с изискванията на медицинските стандарти, а
при липса на такива – по собствени клинични
протоколи (терапевтични алгоритми).
*4.2. Лечебното заведение осъществява дейности по технически фишове за добри здравни
грижи.
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Критерий № 5
Напускане на лечебното заведение
Показателят е задължителен
*5.1. Наличие на писмени правила за действията, които следва да се извършат след приключване на денталната дейност, оказвана на
пациента, и предоставянето му на необходимата
медицинска документация.
Критерий № 6
Документооборот
Показатели – всички са задължителни
*6.1. В денталния център има правилник за
документооборота, в който са разписани редът и
начинът за водене, съхраняване, защита, обмен
и предоставяне на информацията за здравното
състояние на пациента.
*6.2. В денталния център има пациентно
досие, което съдържа амбулаторен лист (когато
се изисква), данни за проведени диагностични
процедури и изследвания, оперативни и анестезиологични протоколи, писмено изразено съгласие
за провеждане на диагностични и лечебни методи
и всички медицински документи, издавани във
връзка със здравното състояние на пациента.
*6.3. Амбулаторен лист (в случаите, когато
се изисква) се съставя от лекуващия лекар по
дентална медицина.
Забележка. Показателите, означени със знак
„*“, са задължителни. Наличната апаратура и
оборудване над минималните изисквания по
съответния стандарт задължително се описва.
Раздел 7
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ОТДЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ
Общи показатели, приложими за клиника (отделение) без оглед на неговия клиничен профил
*1. Общи показатели:
*1.1. В клиниката (отделението) са спазени
хигиенните изисквания за осъществяване на
дейността.
*1.2. Осигуреност с персонал:
1.2.1. началник със специалност по профила
на клиниката (отделението);
1.2.2. броят на лекарите с придобита специалност е минимум два пъти по-голям от броя
на лекарите без придобита специалност;
1.2.3. броят на медицинските сестри (акушерки
и др.) отговаря на изискванията на съответните
стандарти, а при липса на такива осигурява
непрекъснатост и качество на предоставяните
здравни грижи.
*1.3. Оборудване за лечение на критични
нарушения в жизненоважните функции на пациенти и набор с лекарства за спешни състояния
според спецификата на клиниката (отделението).
*1.4. Спазва се правилник за устройството
и вътрешния ред на клиниката (отделението).
*1.5. Спазват се правила за взаимовръзка
и комуникация с диагностичните и лечебните
структури в лечебното заведение.
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*1.6. Има сигнализираща система за осигуряване на бърз контакт с медицински специалисти
и лекари при възникнали спешни състояния.
*1.7. В клиниката (отделението) е създадена
възможност за събиране на информация, анализира се и се управлява структурата съобразно
данните за:
1.7.1. движението на пациентите (постъпили,
приведени в други медицински структури, приведени в други лечебни заведения и причините
за това, изписани, починали);
1.7.2. използваемостта на капацитета;
1.7.3. (отнася се за структури с легла) средната
продължителност на болничния престой;
1.7.4. предоперативен престой и оперативна
активност (отнася се за медицински структури с
хирургически профил), структура на операциите
по вид и обем;
1.7.5. резултатите от проведеното лечение и
периодичен анализ на настъпилите усложнения
по време на болничния престой;
1.7.6. повторен прием на пациенти и причините за него.
*1.8. В клиниката (отделението) се спазват
правилата на лечебното заведение за:
1.8.1. прием на пациентите и информирането
им за техните права и задължения;
1.8.2. получаването на писмено съгласие преди
извършване на лечебни и оперативни дейности;
1.8.3. водене, съхраняване и защита на пациентното досие и информацията в него;
1.8.4. реда за снабдяване с лекарства, консумативи, кръв и кръвни съставки;
1.8.5. провежданата антибиотична политика;
1.8.6. изправност на техниката и поддържане
на нивото на персонала за безопасна практика
и сигурност на пациентите.
*1.9. Съгласно предмета на дейност та си
клиниката (отделението):
1.9.1. работи по медицински стандарти;
1.9.2. при липса на медицински стандарти
работи по клинични протоколи (терапевтични
алгоритми) и технически фишове.
*1.10. В клиниката (отделението) се регистрират вътреболнични инфекции (ВБИ), както
следва:
референтни стойности за клиника (отделение) по анестезиология и/или интензивно лечение – 30 % с 10; рискови отделения (хирургични,
хематологични, урологични, АГ, неонатология,
хемодиализа) – 10 % ± 5; за останалите отделения – 1 %.
Специфични показатели за дейността на структура по вътрешни болести
От 1.1 до 1.10.
*2. Специфични за структурата показатели:
2.1. В структурата на лечебни заведения за
активно лечение има собствена апаратура или
апаратура на разположение с възможност за
ползване при наличието на индикации за всеки
пациент:
2.1.1. електрокардиограф – 12-канален;
2.1.2. ехограф и представен документ за квалификация на специалиста;
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2.1.3. велоергометрия с протекция на дефибрилатор и представен документ за квалификация;
2.1.4. ехокардиограф и представен документ
за квалификация;
2.1.5. доплер и представен документ за квалификация;
2.1.6. фиброгастроскоп и представен документ
за квалификация;
2.1.7. ректоскоп и представен документ за
квалификация;
2.1.8. спирометър;
2.1.9. Холтер;
2.1.10. инхалатор;
2.1.11. ректосигмоидоскоп или фиброколоноскоп и представен документ за квалификация.
2.2. Структурата има възможност за имунологична диагностика.
2.3. В структурата има възможност за осигуряване на интензивно лечение на болни.
Специфични показатели за дейността на педиатрична структура
От 1.1 до 1.10.
*2. Специфични за структурата показатели:
2.1. До всяко легло има достатъчно пространство, позволяващо присъствие на придружител.
2.2. В стаите, предназначени за деца в кърмаческа възраст, съществува подходящо пространство, осигурено с необходимите удобства за
кърмене на бебетата.
2.3. Леглата са осигурени с необходимите защитни прегради, предпазващи децата от падане
и нараняване.
2.4. Осиг у рена е защита, непозвол яваща
достъп на децата до електрически контакти,
прозорци и стълбища.
2.5. Структурата разполага с играчки, учебен
материал, библиотека, телевизор, друга аудиовизуална техника.
2.6. Изпълняват се програми за обучение и
квалификация на медицински сестри по въпросите за грижи и поведение с деца.
2.7. Изпълняват се писмени правила за:
2.7.1. съпровож дане на дете от човек от
персонала при необходимост от извършване на
изследвания или провеждане на лечение в друга
лечебна структура;
2.7.2. поведението на придружителите;
2.7.3. реда за предаване на детето при изписването му от отделението.
Специфични показатели за дейността на аку
шеро-гинекологична структура
От 1.1 до 1.10.
*2. Специфични за структурата показатели:
2.1. Структурата притежава и изпълнява писмени правила, утвърдени от директора/управителя на лечебното заведение, за функционална
връзка, осигуряваща денонощна координация на
пренаталната и постнаталната помощ; консултации и адекватно лечение в случаи на усложнения,
свързани с бременността, раждането и оперативната дейност (със структурните звена по детски
болести или неонатология, анестезиология и
интензивно лечение, трансфузионна хематология,
вътрешна медицина и обща хирургия).
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В случай че в лечебното заведение не са
разкрити някои от посочените структури, да
се посочи договор с друго лечебно заведение с
налични такива.
2.2. Структурата притежава собствена родилна
зала, собствена операционна зала или ползва
несобствена такава, оборудвани съгласно стандарта по хирургия и стандарта по анестезиология.
2.3. В структурата се изпълняват писмени
правила, определящи организацията и отговорностите за изпълнението на:
2.3.1. собствени клинични протоколи и на
диагностични и лечебни процедури при случаи
с усложнения;
2.3.2. собствени протоколи и техническ и
фишове за добри акушерски грижи.
Забележка. Влизащият в структурата сектор
по неонатология се оценява по стандартите за
неонатология.
Специфични показатели за дейността на структура по неонатология
От 1.1 до 1.10 за всички отделения.
Неонатологични сектори към АГ
отделения в районни болници
*2. Минимални изисквания по стандарт:
2.1. Структура: кът за първична ресусцитация, сектор за здрави новородени деца, място
за локална деконтаминация, млечна кухня, стая
за изписване на новородените.
2.2. Апаратура: окомплектованост на къта
за първична ресусцитация с възможности за
реанимация, аспиратор, кислороден дозатор,
топлинен източник за осигуряване на топлинен
комфорт на новороденото дете.
2.3. Човеш к и ресу рси: лек ар -пед иат ър с
допълнителна квалификация по неонатология
минимум един месец.
2.4. Основни дейности:
2.4.1. обслужват новородени от бременности с
нисък риск; рутинни грижи за новородените деца;
2.4.2. имат възможности за кардио-пулмонална
ресусцитация; възможности за извършване на:
хематологични и цитологични изследвания, биохимия, микробиологично изследване; мониториране на жизнени показатели – сърдечна честота,
дихателна честота, образни методи – рентгенологично изследване.
Неонатологични отделения към областни болници
*2. Минимални изисквания по стандарт
2.1. Структура: кът за първична ресусцитация
към родилна зала; сектор за здрави новородени
деца, като неонаталните легла съответстват на
броя на родилните легла; сектор за специални
грижи; сектор за интензивно лечение I ниво
(интензивни грижи); легла за интензивно лечение – 0,4 – 1,5/1000 раждания; наличие на сервизно помещение за подготовка на млечни храни;
апаратна стая; локална зала за деконтаминация.
2.2. Апаратура и оборудване:
2.2.1. кът за първична ресусцитация – има
реанимационна маса; аспирационна система;
кислородни дозатори със затоплен и овлажнен
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кислород; топлинен източник; осигурява възможности за кардио-пулмонална ресусцитация
след раждането при рискови новородени деца;
2.2.2. секторът за специални грижи е оборудван
със: 2 инкубатора за специални грижи; 2 неонатални монитора с възможност за мониториране
на жизненоважни показатели; 1 фотолампа; 2
аспиратора; 2 кислородни дозатора със затоплен
и овлажнен кислород;
2.2.3. секторът за интензивно лечение разпола г а с ъ с с лед н и я м и н и м у м: неонат а л н и
и н к у бат ори – 3; неоната л н и мон и т ори – 3;
аспиратори – 3; неонатални респиратори – 2;
пулсоксиметри – 2; кислородни дозатори – 3;
перфузор помпи – 4.
2.3. Основни дейности:
2.3.1. ру т инни г ри ж и; специа лни г ри ж и;
първична ресусцитация; интензивно лечение I
ниво, което включва: конвенционална апаратна
вентилация, мониториране на жизненоважни
показатели, кислородотерапия, тотално или парциално парентерално хранене; конвенционална
фототерапия; обменно кръвопреливане;
2.3.2. възмож ности за образни изследвания – рентгенографии, контрастно изследване
на гастро-интестиналната система, бъбреци и
пикочни пътища на новородени деца, ехографско
изследване на абдоминални органи;
2.3.3. специални изследвания – офталмоскопия, изосерологични проби, микробиология.
2.4. Човешки ресурси:
2.4.1. осигурено е 24-часово дежурство от лекар;
2.4.2. има възможности за ползване на разположение 24 часа в денонощието на: общ хирург,
рентгенов лаборант.
Неонат олог и чни о тделени я/к линик и
към междуобластни, университетски
и национални болници
*2. Минимални изисквания по стандарти:
2.1. Структура:
2.1.1. сектори за специални грижи, за интензивно лечение II ниво, за рутинни грижи;
2.1.2. зала за ресусцитация;
2.1.3. апаратна стая – отделно помещение
за съхраняване и малки ремонти на апаратура
със съответното електрозахранване, инсталации
за кислород и сгъстен въздух; оптимална площ
5 m 2/1 легло;
2.1.4. локална зала за деконтаминация;
2.1.5. експресна клинична лаборатория с възможност за: кръвно-газов анализ, електролити,
хемоглобин (хематокрит), кръвна захар.
2.2. Апаратура и оборудване:
2.2.1. неонатални респиратори за конвенционална апаратна вентилация – 4 бр.;
2.2.2. неонатални респиратори за високочестотна вентилация – 2 бр. ;
2.2.3. Infant Flow система;
2.2.4. неонатални монитори – броят да съответства на броя на леглата за интензивно лечение;
2.2.5. неоната лни инк убатори – броят да
съответства на броя на леглата за интензивно
лечение;
2.2.6. перфузор помпи – броят да съответства
на броя на леглата за интензивно лечение;
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2.2.7. аспиратори – броят да съответства на
броя на леглата за интензивно лечение;
2.2.8. кислородни дозатори – броят да съответства на броя на леглата за интензивно лечение;
2.2.9. термолегла;
2.2.10. транспортен рентгенов апарат;
2.2.11. ехограф поне с един трансдюсер 3 – 5
мегахерца;
2.2.12. камера за стерилен ламинарен поток;
2.2.13. електрозахранване с двойно осигуряване; аспирационна система, която поддържа
налягане не под 500 mm Hg и има поне един
извод за всяко легло; инсталация за сгъстен
въздух, която поддържа налягане не под 5 bar
и има поне един извод за всяко легло; инсталация за кислород под налягане, която поддържа
налягане не под 5 bar и има поне един извод за
всяко легло; луминесцентно осветление;
2.2.14. работното облекло на персонала се
сменя ежедневно.
2.3. Основни дейности:
2.3.1. ру т инни г ри ж и, спец иа лни г ри ж и,
интензивно лечение II ниво, като се включва
конвенционална и неконвенционална апаратна
вентилация, мониториране на жизненоважни
показатели, вк лючително неинвазивно артериално налягане и пулсоксиметрия, тотално
парентерално хранене, интензивна фототерапия;
2.3.2. функционална диагностика на сърдечно-съдова система, ЦНС, отделителна система;
2.3.3. асистирана вентилация, включително
постоянно положително налягане и 24 часа след
прекратяване на изкуствената вентилация;
2.3.4. интензивно лечение при новородени с
екстремно ниско обменно кръвопреливане;
2.3.5. възмож ност и за образни изследвания – рентгенографии, контрастно изследване
на гастро-интестиналната система, бъбреци и
пикочни пътища на новородени деца, трансфонтанелна ехография, ехографско изследване на
абдоминални органи;
2.3.6. специални изследвания – офталмоскопия, изосерологични проби, електрокардиография.
2.4. Човешки ресурси:
2.4.1. отношението сестра/новородено е 1
към 2;
2.4.2. има възможности за ползване на разположение 24 часа в денонощието на: общ хирург,
рентгенов лаборант, педиатър-кардиолог, техник
„Газови инсталации“, техник „Електромедицинска апаратура“ и клиничен микробиолог;
2.4.3. за всяка работна смяна възможности за
екип от лекар и медицинска сестра;
2.4.4. възможности за осигуряване на лекар за
осъществяване на републиканска консултация.
3. Допълнителни изисквания по стандарт:
3.1. Извършва се централна венозна катетеризация.
3.2. Квалификация в областта на интензивното лечение.
3.3. Конвенционална фототерапия.
3.4. Извършват се торакоцентеза и торакопункция.
3.5. Измерва се централно венозно налягане.
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3.6. Имат възмож ност за извършване на
доплерсонография.
3.7. Възможности за експресна микробиологична диагностика.
3.8. Провеждане на протокол за лечение на персистираща артериална белодробна хипертензия.
3.9. Задължително присъствие на неонатолог
при раждане извън рисковите раждания.
3.10. Програми, удостоверяващи дейности по
промоция на кърменето.
3.11. Възможност за осъществяване на транспорт на рискови новородени деца.
Отделения за специални грижи на
новородени деца
*2. Минимални изисквания по стандарт:
2.1. Основни дейности: мониториране на
дишане, сърдечна дейност или пулсоксиметрия;
кислородотерапия; тотално или парциално парентерално хранене; ентерално хранене с оро- или
назогастрална сонда; грижи за деца с минимални
хирургически интервенции в предхождащите 24
часа; грижи за деца в терминално състояние, но
не в деня на смъртта; фототерапия; специално
мониториране (напр. кръвна глюкоза или билирубин); поддържащо антиконвулсивно лечение при
деца с неврологична симптоматика и гърчове;
дихателна кинезитерапия и инхалаторно лечение
при недоносени новородени деца с бронхо-пулмонална дисплазия най-малко десет дни след
екстубацията; възможности за офталмологична
диагностика.
2.2. Апаратура:
2.2.1. съобразно диагностични и терапевтични
дейности на звеното;
2.2.2. неонатални монитори – 3;
2.2.3. инкубатори за специални грижи – съответно броя на леглата;
2.2.4. аспиратори – 3;
2.2.5. перфузор помпи – съответно броя на
леглата;
2.2.6. инхалатори;
2.2.7. термолегла;
2.2.8. кислородни дозатори със затоплен и
овлажнен кислород.
Забележка. Описание на наличната апаратура
над минималните изисквания на медицинските
стандарти.
Специфични показатели за дейността на структура по анестезия и интензивно лечение
От 1.1 до 1.10 за всички отделения.
Структури по анестезия и интензивно лечение към районни и областни
лечебни заведения
*2. Минимални изисквания по стандарт за
анестезия:
2.1. Всяка анестезия се осъществява в „Място за провеж дане на анестезия“ (обособена
територия в операционни зали, кабинети за
диагностични и терапевтични процедури, зъболекарски кабинети на лечебните заведения, зали
за въвеждане и възстановяване от анестезия),
което задължително включва:
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2.1.1. съоръжението, върху което е поставен пациент ът за провеж дане на анестези я
(операционна маса, зъболекарски стол и пр.),
трябва да позволява бърза и удобна промяна на
положението на тялото и главата на пациента,
както и да предлага удобен начин за фиксация
на пациента върху него;
2.1.2. електрозахранване с не по-малко от 3
заземени (тип шуко) електрически извода;
2.1.3. стационарна или мобилна аспирационна
система;
2.1.4. стационарна инсталация за кислород
или сменяем контейнер за кислород;
2.1.5. набор пособия за осигуряване на периферен и централен венозен източник;
2.1.6. набор инструменти и пособия за осигуряване на проходимост на дихателните пътища
и изкуствена белодробна вентилация:
2.1.6.1. набор лицеви маски за обдишване на
пациента;
2.1.6.2. саморазгъващ се балон тип AMBU;
2.1.6.3. наконечници за аспирация на уста и
назо-фарингеално пространство;
2.1.6.4. набор за фарингеална интубация;
2.1.6.5. набор за ендотрахеална интубация;
2.1.6.6. анестезиологичен апарат;
2.1.7. апарат за мониторна електрокардиоскопия;
2.1.8. апарат за измерване на системни артериални налягания;
2.1.9. апарат за електрическа дефибрилация
(достатъчен е един дефибрилатор за повече от
едно „Място за провеждане на анестезия“, ако
те се намират в общи помещения – например
в един операционен блок).
2.2. Всяка анестезия се осъществява от анестезиологичен екип:
2.2.1. анестезиологичният екип се състои
най-малко от един лекар-анестезиолог (лекар с
придобита специалност по „Анестезиология и
интензивно лечение“), който е ръководител на
екипа, и една медицинска сестра – анестезиологична сестра; по изключение ръководител на
анестезиологичния екип може да е лекар и без
придобита специалност по „Анестезиология и
интензивно лечение“, но тогава той работи под
ръководството на анестезиолог, определен административно от ръководителя на съответната
клинична структура за анестезия;
2.2.2. анестезиолог (лекар с придобита специалност по „А нестезиологи я и интензивно
лечение“) може да ръководи едновременно до
3 анестезиологични екипа, в чийто състав са
лекари без специалност по „Анестезиология и
интензивно лечение“.
2.3. В лечебните заведения клиничната структура с предмет на дейност „Анестезия“ е „Сектор
за анестезия“ („Сектор за анестезия“ е организационна структура в лечебните заведения, на
които дейността им налага да разполагат с повече
от един анестезиологичен екип едновременно):
2.3.1. „Сектор за анестезия“ може да е в състава
на отделение или клиника по анестезия и интензивно лечение или към клинично звено, чийто
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основен диагностично-лечебен процес включва
оперативни, диагностични или терапевтични
процедури, изискващи анестезия;
2.3.2. началник на „Сектор за анестезия“ е
лекар с призната специалност по „Анестезиология
и интензивно лечение“ и най-малко 5 години стаж
по специалността и компетентност по клинични,
административни и научно-учебни въпроси;
2.3.3. старша медицинска сестра на „Сектор за
анестезия“ е медицинска сестра с квалификация
и най-малко 5 години клиничен опит в областта
на анестезиологията и интензивното лечение с
компетентност по клинични, административни
и учебни въпроси;
2.3.4. лекарският състав на „Сектор за анестезия“ е най-малко от двама лекари, от които
поне един е с призната специалност по „Анестезиология и интензивно лечение“;
2.3.5. численият състав на лекарите-анестезиолози и на специализиращите лекари-анестезиолози в „Сектор за анестезия“ се определя, като
се има предвид, че: (1) Един анестезиологичен
екип осъществява анестезия на един пациент – от
началото на етапа „Въвеждане в анестезия“ до
края на етапа „Възстановяване от анестезия“. (2) В
„Кабинет за преданестезиологична консултация“
работи лекар-анестезиолог или специализиращ
лекар-анестезиолог. (3) В „Място за въвеждане
във или възстановяване от анестезия“ (ако съществува в съответната болнична структура)
работят един или повече лекари-анестезиолози
или специализиращи лекари-анестезиолози (броят
им се определя от броя пациенти, за които те
едновременно трябва да се грижат). (4) Специализиращите лекари-анестезиолози работят под
ръководството на лекари-анестезиолози.
2.3.6. сес т ринск и я т със та в в „С ек т ор за
анестезия“ е най-малко от две медицински сестри – анестезиологични сестри;
2.3.7. численият състав на медицинските сестри в „Сектор за анестезия“ се определя, като се
има предвид че: (1) Един анестезиологичен екип
осъществява анестезия на един пациент – от началото на етапа „Въвеждане в анестезия“ до края
на етапа „Възстановяване от анестезия“. (2) В
„Кабинет за преданестезиологична консултация“
работи освен лекар-анестезиолог или специализиращ лекар-анестезиолог и медицинска сестра.
(3) В „Място за въвеждане във/възстановяване от
анестезия“ работят една или повече медицински
сестри (броят им се определя от броя пациенти,
за които те едновременно трябва да се грижат).
*3. Минимални изисквания по стандарт за
провеждане на интензивно лечение.
3.1. При интензивно лечение се поддържа готовност (кадрова, материална и организационна)
и се осъществява непрекъснато и равностойно в
денонощието специфичен диагностично-лечебен
процес.
3.2. Материална обезпеченост на клиника или
отделение за интензивно лечение:
3.2.1. клиника или отделение за интензивно
лечение е разположена на обособена територия
в лечебното заведение за болнична помощ;
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3.2.2. на територията на клиниката или отделението за интензивно лечение не се допуска
смесване на потоците „Чисто/Мръсно“;
3.2.3. площта на единична стая (с едно легло)
не трябва да е под 18 m 2 , а в обща зала трябва да
позволява свободно разстояние между отделните
места за провеждане на интензивно лечение не
по-малко от 2,0 m;
3.2.4. всички помещения, в които са разположени места за провеж дане на интензивно
лечение, трябва да са с пряка дневна светлина;
3.2.5. клиниката или отделението за интензивно лечение разполага със следните служебни
помещения:
3.2.5.1. манипулационно помещение за подготовка на медикаменти и консумативи с адекватно
осветление;
3.2.5.2. тоалетни възли отделно за персонал
и пациенти;
3.2.6. интензивно лечение се провеж да в
„Място за провеждане на интензивно лечение“,
разположено на територията на клиниката или
отделението за интензивно лечение (легло за
интензивно лечение с принадлежащите изводи
на електрическата и газовата инсталаци я и
пространството около него);
3.2.7. клиника или отделение за интензивно
лечение не може да има под 6 разкрити места
(интензивни легла) за провеждане на интензивно
лечение;
3.2.8. клиника или отделение за интензивно
лечение не може да има използваемост на легловия фонд съответно не над 70 % и под 10 %;
3.2.9. леглото за интензивно лечение е болнично легло на колела, което позволява движение
на пациента във вертикална посока (нагоре
и надолу) и най-малкото издигане/сваляне на
горната половина на тялото на пациента, както
и имащо прегради за обезопасяването му;
3.2.10. всяко „Място за провеждане на интензивно лечение“ е съоръжено със:
3.2.10.1. електрозахранване с най-малко 3
заземени (тип шуко) електрически извода;
3.2.10.2. най-малко един извод за аспирационна система;
3.2.10.3. най-малко един извод на инсталация
за кислород под налягане;
3.2.10.4. подвижна преграда за визуална изо
лация на пациента (ако интензивното легло е
разположено в общо помещение);
3.2.10.5. съоръжения за поставяне (закрепване)
на апаратура около интензивното легло;
3.2.11. задължителни инсталации и съоръжения в клиника или отделение за интензивно
лечение:
3.2.11.1. електрозахранване с аварийно захранване с генератор;
3.2.11.2. аспирационна система;
3.2.11.3. инсталация за сгъстен въздух;
3.2.11.4. водоснабдяване и канализация с разчет 1 мивка във всяка обособена зала с места за
провеждане на интензивно лечение; при всяка
мивка трябва има условия и за дезинфекция на
ръце;
3.2.12. задължително оборудване в клиника
или отделение за интензивно лечение:
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3.2.12.1. задължително оборудване с разчет за
всяко едно място за интензивно лечение;
3.2.12.2. монитор (мониторен модел) за електрокардиоскопия;
3.2.12.3. апарат за измерване на системни
артериални налягания;
3.2.12.4. система за дозирано подаване на
кислород в овлажнена газова смес при спонтанно дишане;
3.2.13. задължително оборудване с разчет за
общо ползване:
3.2.13.1. апаратура за изкуствена белодробна
вентилация (респиратори) с разчет не по-малко
от 1 респиратор на 4 места за провеждане на
интензивно лечение;
3.2.13.2. инфузионна тех ника (перфузори,
инфузомати);
3.2.13.3. дефибрилатор.
3.3. Човешки ресурси в клиника или отделение
за интензивно лечение:
3.3.1. началник на клиника или отделение за
интензивно лечение е лекар с призната специалност по „Анестезиология и интензивно лечение“
или лекар с друга призната специалност по съответния профил на клиниката или отделението
и с най-малко 5 години стаж по специалността
и с най-малко 5 години стаж в специализирана
структура за интензивно лечение;
3.3.2. старша сестра на клиниката или отделението за интензивно лечение е медицинска сестра
с образователно ниво, изисквано за старша сестра
на обособена клинична структура, и най-малко
5 години стаж в специализирана структура за
интензивно лечение;
3.3.3. численият състав на медицинските
специалисти на клиниката или отделението за
интензивно лечение трябва да позволява формирането на равностойни екипи за интензивно
лечение; екипът за интензивно лечение включва
най-малко един лекар и медицински сестри с
разчет не по-малко от една медицинска сестра,
която да се грижи за не повече от 5 пациенти,
обект на интензивно лечение, за времето на
работа на екипа.
3.4. Всяка клиника или отделение за интензивно лечение задължително води на отчет
септичните пациенти и ги диагностицира като:
3.4.1. септични пациенти с ненозокомиални
инфекции;
3.4.2. септични пациенти с нозокомиални
инфекции, придобити по време на лечението
в специализираната структура за интензивно
лечение;
3.4.3. септични пациенти с нозокомиални
инфекции, придобити по време на болнично
лечение извън специализираната структура за
интензивно лечение.
Структури по анестезия и интензивно
лечение към междуобластни, национални и университетски болници
*2. Минимални изисквания по стандарт:
2.1. Всяка анестезия се осъществява в „Място за провеж дане на анестезия“ (обособена
територия в операционни зали, кабинети за
диагностични и терапевтични процедури, зъбо-
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лекарски кабинети на лечебните заведения, зали
за въвеждане във/възстановяване от анестезия),
което задължително включва:
2.1.1. съоръжението, върху което е поставен
пациентът за провеждане на анестезия (операционна маса, зъболекарски стол и др.), позволява
бърза и удобна промяна на положението на тялото
и главата на пациента, както и предлага удобен
начин за фиксация на пациента върху него;
2.1.2. електрозахранване с не по-малко от 3
заземени (тип шуко) електрически извода;
2.1.3. стационарна или мобилна аспирационна
система;
2.1.4. стационарна инсталация за кислород
или сменяем контейнер за кислород;
2.1.5. набор пособия за осигуряване на периферен и централен венозен източник;
2.1.6. набор инструменти и пособия за осигуряване на проходимост на дихателните пътища
и изкуствена белодробна вентилация:
2.1.6.1. набор лицеви маски за обдишване на
пациента;
2.1.6.2. саморазгъващ се балон тип AMBU;
2.1.6.3. наконечници за аспирация на уста и
назо-фарингеално пространство;
2.1.6.4. набор за фарингеална интубация;
2.1.6.5. набор за ендотрахеална интубация;
2.1.6.6. анестезиологичен апарат;
2.1.7. апарат за мониторна електрокардиоскопия;
2.1.8. апарат за измерване на системни артериални налягания;
2.1.9. апарат за електрическа дефибрилация
(достатъчен е един дефибрилатор за повече от
едно „Място за провеждане на анестезия“, ако
те се намират в общи помещения – например
в един операционен блок).
2.2. Всяка анестезия се осъществява от анестезиологичен екип:
2.2.1. анестезиологичният екип се състои
най-малко от един лекар-анестезиолог (лекар
с призната специалност по „Анестезиология и
интензивно лечение“), който е ръководител на
екипа, и една медицинска сестра – анестезиологична сестра; по изключение ръководител
на анестезиологичния екип може да е лекар и
без призната специалност по „Анестезиология
и интензивно лечение“, но тогава той работи
под ръководството на анестезиолог, определен
административно от ръководителя на съответната
клинична структура за анестезия;
2.2.2. анестезиолог (лекар с призната специалност по „Анестезиология и интензивно лечение“)
може да ръководи едновременно до 3 анестезиологични екипа, в чийто състав са лекари без
призната специалност по „Анестезиология и
интензивно лечение“.
2.3. В лечебните заведения клиничната структура с предмет на дейност „Анестезия“ е „Сектор
за анестезия“ („Сектор за анестезия“ е организационна структура в лечебните заведения, на
които дейността им налага да разполагат с повече
от един анестезиологичен екип едновременно):
2.3.1. „Сектор за анестезия“ може да е в състава
на отделение или клиника по анестезия и интензивно лечение или към клинично звено, чийто
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основен диагностично-лечебен процес включва
оперативни, диагностични или терапевтични
процедури, изискващи анестезия;
2.3.2. началник на „Сектор за анестезия“ е
лекар с призната специалност по „Анестезиология
и интензивно лечение“ и най-малко 5 години стаж
по специалността и компетентност по клинични,
административни и научно-учебни въпроси;
2.3.3. старша медицинска сестра на „Сектор за
анестезия“ е медицинска сестра с квалификация
и най-малко 5 години клиничен опит в областта
на анестезиологията и интензивното лечение и с
компетентност по клинични, административни
и учебни въпроси;
2.3.4. лекарският състав на „Сектор за анестезия“ е най-малко от двама лекари, от които
поне един е с призната специалност по „Анестезиология и интензивно лечение“;
2.3.5. численият състав на лекарите-анестезиолози и на специализиращите лекари-анестезиолози в „Сектор за анестезия“ се определя, като
се има предвид, че: (1) Един анестезиологичен
екип осъществява анестезия на един пациент – от
началото на етапа „Въвеждане в анестезия“ до
края на етапа „Възстановяване от анестезия“. (2) В
„Кабинет за преданестезиологична консултация“
работи лекар-анестезиолог или специализиращ
лекар-анестезиолог. (3) В „Място за въвеждане
във/възстановяване от анестезия“ (ако съществува в съответната болнична структура) работят един или повече лекари-анестезиолози или
специализиращи лекари-анестезиолози (броят
им се определя от броя пациенти, за които те
едновременно трябва да се грижат). (4) Специализиращите лекари-анестезиолози работят под
ръководството на лекари-анестезиолози;
2.3.6. сес т ринск и я т със та в в „С ек т ор за
анестезия“ е най-малко две медицински сестри – анестезиологични сестри;
2.3.7. численият състав на медицинските сестри в „Сектор за анестезия“ се определя, като се
има предвид, че: (1) Един анестезиологичен екип
осъществява анестезия на един пациент – от началото на етапа „Въвеждане в анестезия“ до края
на етапа „Възстановяване от анестезия“. (2) В
„Кабинет за преданестезиологична консултация“
работи освен лекар-анестезиолог или специализиращ лекар-анестезиолог и медицинска сестра.
(3) В „Място за въвеждане във/възстановяване от
анестезия“ работят една или повече медицински
сестри (броят им се определя от броя пациенти,
за които те едновременно трябва да се грижат).
*3. Минимални изисквания по стандарт за
провеждане на интензивно лечение.
3.1. При интензивно лечение се поддържа готовност (кадрова, материална и организационна)
и се осъществява непрекъснато и равностойно в
денонощието специфичен диагностично-лечебен
процес.
3.2. Материална обезпеченост на клиника или
отделение за интензивно лечение:
3.2.1. клиника или отделение за интензивно
лечение е разположена на обособена територия
в лечебното заведение за болнична помощ;
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3.2.2. на територията на клиниката или отделението за интензивно лечение не се допуска
смесване на потоците „Чисто/Мръсно“;
3.2.3. площта на единична стая (с едно легло)
не трябва да е под 18 m 2 , а в обща зала трябва да
позволява свободно разстояние между отделните
места за провеждане на интензивно лечение не
по-малко от 2,0 m;
3.2.4. всички помещения, в които са разположени места за провеж дане на интензивно
лечение, трябва да са с пряка дневна светлина;
3.2.5. клиниката или отделението за интензивно лечение разполага със следните служебни
помещения:
3.2.5.1. манипулационно помещение за подготовка на медикаменти и консумативи с адекватно
осветление;
3.2.5.2. кухненски бокс;
3.2.5.3. помещение за апарати (апаратна стая);
3.2.5.4. складови помещения;
3.2.5.5. помещение (помещения) за обработка
на материали, което да позволява технологично разделна обработка на „чисти материали“ и
„мръсни материали“;
3.2.5.6. помещение за почивка на персонала;
3.2.5.7. помещение за прием на близките на
пациентите;
3.2.5.8. тоалетни възли отделно за персонал
и пациенти;
3.2.6. интензивно лечение се провеж да в
„Място за провеждане на интензивно лечение“,
разположено на територията на клиниката или
отделението за интензивно лечение (легло за
интензивно лечение с принадлежащите изводи
на електрическата и газовата инсталаци я и
пространството около него);
3.2.7. клиника или отделение за интензивно
лечение не може да има под 6 разкрити места
(интензивни легла) за провеждане на интензивно
лечение;
3.2.8. клиника или отделение за интензивно
лечение не може да има използваемост на легловия фонд съответно не над 80 % и под 20 %;
3.2.9. леглото за интензивно лечение е болнично легло на колела, което позволява движение
на пациента във вертикална посока (нагоре
и надолу) и най-малкото издигане/сваляне на
горната половина на тялото на пациента, както
и имащо прегради за обезопасяването му;
3.2.10. всяко „Място за провеждане на интензивно лечение“ е съоръжено със:
3.2.10.1. електрозахранване с най-малко 6
заземени (тип шуко) електрически извода;
3.2.10.2. най-малко един извод за аспирационна система;
3.2.10.3. най-малко един извод на инсталация
за сгъстен въздух;
3.2.10.4. най-малко един извод на инсталация
за кислород под налягане;
3.2.10.5. подвижна преграда за визуална изолация на пациента (ако интензивното легло е
разположено в общо помещение);
3.2.10.6. съоръжения за поставяне (закрепване)
на апаратура около интензивното легло;
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3.2.11. задължителни инсталации и съоръжения в клиника или отделение за интензивно
лечение:
3.2.11.1. електрозахранване с двойно осигуряване (аварийно захранване с генератор);
3.2.11.2. аспирационна система;
3.2.11.3. инсталация за сгъстен въздух;
3.2.11.4. водоснабдяване и канализация с разчет
една мивка във всяка обособена зала с места за
провеждане на интензивно лечение; при всяка
мивка трябва има условия и за дезинфекция на
ръце;
3.2.12. задължително оборудване в клиника
или отделение за интензивно лечение:
3.2.12.1. задължително оборудване с разчет за
всяко едно място за интензивно лечение;
3.2.12.2. монитор (мониторен модел) за електрокардиоскопия;
3.2.12.3. апарат за измерване на системни
артериални налягания;
3.2.12.4. система за дозирано подаване на
кислород в овлажнена газова смес при спонтанно дишане;
3.2.13. задължително оборудване с разчет за
общо ползване:
3.2.13.1. апаратура за изкуствена белодробна
вентилация (респиратори) с разчет не по-малко
от 1 респиратор на 3 места за провеждане на
интензивно лечение;
3.2.13.2. инфузионна тех ника (перфузори,
инфузомати) с разчет не под възможност да се
провеждат едновременно по 3 постоянни интравенозни инфузии на един пациент;
3.2.13.3. дефибрилатор;
3.2.13.4. мобилен рентгенов апарат.
3.3. Човешки ресурси в клиниката или отделението за интензивно лечение:
3.3.1. началник на клиниката или отделението
за интензивно лечение е лекар с призната специалност по „Анестезиология и интензивно лечение“
или лекар с друга призната специалност по съответния профил на клиниката или отделението
с най-малко 5 години стаж по специалността и
с най-малко 5 години стаж в специализирана
структура за интензивно лечение;
3.3.2. старша сестра на клиника или отделение
за интензивно лечение е медицинска сестра с
образователно ниво, изисквано за старша сестра
на обособена клинична структура, и най-малко
5 години стаж в специализирана структура за
интензивно лечение;
3.3.3. численият състав на медицинските
специалисти на клиниката или отделението за
интензивно лечение трябва да позволява формирането на равностойни екипи за интензивно
лечение; екипът за интензивно лечение включва
най-малко един лекар и медицински сестри с
разчет не по-малко от една медицинска сестра,
която да се грижи за не повече от 3 до 4 пациенти, обект на интензивно лечение, за времето
на работа на екипа.
3.4. Всяка клиника или отделение за интензивно лечение задължително и постоянно осъществява микробиологичен мониторинг:
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3.4.1. по индикации на пациентите, обект на
интензивно лечение, но не под 30% от всички
лекувани в нея;
3.4.2. на персонала в нея, но не по-рядко от
3 пъти годишно;
3.4.3. на околната среда (помещения, апаратура, консумативи и др.) в нея не по-рядко от 4
пъти годишно.
3.5. Всяка клиника или отделение за интензивно лечение задължително води на отчет
септичните пациенти и ги диагностицира като:
3.5.1. септични пациенти с ненозокомиални
инфекции;
3.5.2. септични пациенти с нозокомиални
инфекции, придобити по време на лечението
в специализираната структура за интензивно
лечение;
3.5.3. септични пациенти с нозокомиални
инфекции, придобити по време на болнично
лечение извън специализираната структура за
интензивно лечение.
Забележка. Описание на наличната апаратура
над минималните изисквания на медицинските
стандарти.
Специфични показатели за дейността на структура по хирургия и лицево-челюстна хирургия
От 1.1 до 1.10 за всички отделения.
*2. Минимални изисквания по стандарт:
2.1. По структурата и оборудването:
2.1.1. операционните зали имат добра комуникация с хирургичното отделение/клиника; има
създаден ред за транспортиране на болни до и
от операционните зали; има помещения за подготовка на хирургичните екипи; има телефонна
връзка между клиничното звено и операционния
блок; има телефонна връзка на хирургичното
отделение/клиника с другите отделения, сектори
и лаборатории на болницата;
2.1.2. операционните зали разполагат с аварийно осветление; система или други източници за
снабдяване с кислород, сгъстен въздух, двуазотен
окис и аспирация за всяка операционна маса.
2.2. По дейността и човешките ресурси:
2.2.1. хирургичен екип – броят на хирурзите
съответства на обема на хирургичната намеса;
всички операции се изпълняват от или под
ръководството на хирург със специалност; инструментира една операционна сестра;
2.2.2. и ма п ра ви л н и к за под д ърж а не на
асептиката и антисептиката в структурата и в
операционната зона;
2.2.3. в предоперативния период на всеки болен
се извършва задължително клиничен диагностичен преглед (КДП) и клиничен преглед за оценка
на оперативния риск (КПООР), регистрирани в
историята на заболяването;
2.2.4. за всеки пациент се подготвя писмена
предоперативна епикриза, съдържаща информация за анамнеза, статус, изследвания, резултати
от КДП и КПООР, предлаган обем на оперативната намеса;
2.2.5. хиругичното отделение/клиника изпълнява ежеседмична оперативна програма;

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

2.2.6. операт ивни т е п ро т околи съд ържат
комплексна информация за достъп, находка,
интраоперативна диагностика, обосновка на
избрания оперативен подход, етапи и проблеми
на операцията, резултати от патоморфологията
и от финализирането на операцията.
Забележка. Описание на наличната апаратура
над минималните изисквания на медицинските
стандарти.
Специфични показатели за дейността на структура по гръдна хирургия
От 1.1 до 1.10 за всички отделения.
*2. Минимални изисквания по стандарт:
2.1. По структурата и оборудването:
2.1.1. операционните зали имат добра комуникация с хирургичното отделение/клиника; има
създаден ред за транспортиране на болни до и
от операционните зали; има помещения за подготовка на хирургичните екипи; има телефонна
връзка между клиничното звено и операционния
блок; има телефонна връзка на хирургичното
отделение/клиника с другите отделения, сектори
и лаборатории на болницата;
2.1.2. операционните зали разполагат с аварийно осветление; система или други източници за
снабдяване с кислород, сгъстен въздух, двуазотен
окис и аспирация за всяка операционна маса;
2.1.3. клиниката/отделението към университетска болница ползва лаборатория по патофизиология на дишането, лаборатория за езофагеална
патофизиология; компютърна аксиална томография; ядрено-магнитен резонанс, бронхоскопска
и езофагоскопска диагностика.
2.2. По дейността, човешките ресурси и контрола на качеството:
2.2.1. отделението по гръдна хирургия към
областна болница осъществява планова и спешна «голяма», «средна» и «малка» торакална
хирургия;
2.2.2. и ма п ра ви л н и к за под д ърж а не на
асептиката и антисептиката в структурата и
операционната зона;
2.2.3. в предоперативния период на всеки болен се извършва задължително КДП и КПООР,
регистрирани в историята на заболяването;
2.2.4. за всеки пациент се подготвя писмена
предоперативна епикриза, съдържаща информация за анамнеза, статус, изследвания, резултати
от КДП и КПООР, предлаган обем на оперативната намеса;
2.2.5. хиругичното отделение/клиника работи
с ежеседмична оперативна програма;
2.2.6. операт ивни т е п ро т околи съд ържат
комплексна информация за достъп, находка,
интраоперативна диагностика, обосновка на
избрания оперативен подход, етапи и проблеми
на операцията, резултати от патоморфологията
и от финализирането на операцията.
Забележка. Описание на наличната апаратура
над минималните изисквания на медицинските
стандарти.
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Специфични показатели за дейността на структура по ортопедия и травматология
от 1.1 до 1.10 за всички отделения
*2. Минимални изисквания по стандарт:
2.1. Сектор по травматология към хирургични
отделения:
2.1.1. секторът разполага със собствени манипулационна и гипсовъчна;
2.1.2. операционната зала (собствена или не)
е оборудвана с инструментариум за извършване
на малки операции и манипулации в областта
на травматологията;
2.1.3. добра комуникация на сектора с операционната;
2.1.4. възможности за отделяне на асептични
и септично болни;
2.1.5. оперативният екип включва: лекароператор със специалност по ортопедия и травматология или с хирургия, който специализира
ортопедия и травматология – ръководител на
екипа; при необходимост се включва и асистент,
който може да е лекар-хирург или специализиращ лекар; операционна медицинска сестра;
санитар-гипсовач;
2.1.6. извършва се първична травматологична
помощ, обработка на повърхностни рани, операции с малък обем и сложност от областта на
травматологията, имобилизация на фрактурите.
2.2. Отделение в районна болница:
2.2.1. операционната зала (собствена или не)
е оборудвана с ортопедична маса с екстензия;
хирургичен инструментариум според вида на
извършваните оперативни намеси (мекотъканни
или костни); моторни системи; рентген телевизионна установка; електрокаутер; система за
аспирация; рентген;
2.2.2. бактерицидна лампа в операционна и
помощни помещения;
2.2.3. добра комуникация с операционната;
2.2.4. възможности за отделяне на асептични
и септично болни;
2.2.5. оперативният екип включва: лекар-оператор със специалност по ортопедия и травматология – ръководител на екипа; при необходимост
се включва и асистент, който може да е лекархирург или специализиращ лекар; операционна
медицинска сестра; санитар-гипсовач;
2.2.6. извършват се операции със среден обем
и сложност в област та на травматологията;
операции с малък обем и сложност в областта
на ортопедията.
2.3. Отделение на областна, междуобластна
и университетска болница:
2.3.1. операционната зала има добри възможности за транспортиране до и от нея и е
оборудвана със: хирургичен инструментариум
според вида на извършваните оперативни намеси
(мекотъканни или костни); моторни системи;
рентген телевизионна установка; ортопедична
маса с екстензия; система за аспирация; електрокаутер;
2.3.2. бактерицидни лампи – в манипулационните, превързочните стаи;
2.3.3. наличие на болнични ортопедични легла;
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2.3.4. в профилирана клиника (травматологична, за спинална хирургия, детска) леглата са
съответно оборудвани с модулни, тракционни
приставки, защитни бариери и други; в клиника с
преобладаващ гериатричен профил или пациенти
със залежаване – наличие на антидекубитални
дюшеци;
2.3.5. осигуряване на тричленен хирургичен
екип за всяка операционна маса ежедневно;
2.3.6. в областни и междуобластни болници се
извършват операции с голям обем и сложност в
областта на травматологията и на ортопедията;
2.3.7. в клиниките се извършват и операции
с много голям обем и сложност в областта на
травматологията и в областта на ортопедията;
2.3.8. за клиниките наличие на:
2.3.8.1. набори от конвенционални и специализирани импланти за костна хирургия, съобразени
с профила на клиниката: остеосинтезни средства
за екстра/интрамедуларна и външна фиксация,
спинални имплантати, ендопротези и др., регистрирани и разрешени за употреба в страната;
2.3.8.2. инструментариум за специализирана
и елективна хирургия по профила на клиниката: инструментации за екстра/интрамедуларна
остеосинтеза,външна фиксация, спинални инструментации, набори за ендопротезиране, миниинвазивна и ендоскопска хирургия, реплантационна хирургия, педиатрична хирургия и други;
2.3.8.3. апаратура за извършване на високоспец иа лизи рани х и ру рг и чни дейност и по
профила на клиниката: артроскоп, операционен
микроскоп, агрегати за бориране и римериране
и други; електротермокаутери (по един на операционна маса);
2.3.8.4. специализирани операционни маси с
възможност за разполагане на болния по гръб,
корем и странично, с приставки за позициониране на крайниците и тракционни устройства
(за халотракция, тракция на крайниците).
Забележка. Описание на наличната апаратура
над минималните изисквания на медицинските
стандарти.
Специфични показатели за дейността на урологична структура
от 1.1 до 1.10
*2. Специфични за структурата показатели:
2.1. Структурата притежава собствена операционна зала или ползва несобствена такава,
оборудвана съгласно стандарта за хирургия.
2.2. Структурата прилага следните методи за
образна урологична диагностика:
2.2.1. конвенционална рентгено-контрастна
урография, цисто- и уретероскопия, ехография на
коремни и тазови органи и представен документ
за квалификация;
2.2.2. трансректална ехография на простатната
жлеза и представен документ за квалификация;
2.2.3. реновазография;
2.2.4. ендоскопска (ТУР).
2.3. Структурата ползва методите на експресна
патохистологична диагностика.
Забележка. Описание на наличната апаратура
над минималните изисквания.
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Специфични показатели за дейността на оториноларингологична структура
от 1.1 до 1.10
*2. Специфични за структурата показатели:
2.1. Структурата притежава собствена операционна зала или ползва несобствена такава,
оборудвана съгласно стандарта за хирургия и
стандарта за анестезиология:
2.1.1. снабдена е с операционен микроскоп.
2.2. В структурата на лечебни заведения за
активно лечение има собствена апаратура или
апаратура на разположение с възможност за
ползване при наличието на индикации за всеки
пациент за:
2.2.1. конвенционална рентгенография с всички специфични за оторинологията центражи;
2.2.2. ехография на органи или техни части
от обсега на оториноларингологията;
2.2.3. К АТ;
2.2.4. езофагозоскопия;
2.2.5. бронхоскопия;
2.2.6. аудиометрия;
2.2.7. густометрия;
2.2.8. омфалометрия;
2.2.9. операции с операционен микроскоп.
Забележка. Описание на наличната апаратура
над минималните изисквания.
Специфични показатели за дейността на структура по очни болести
от 1.1 до 1.10 за всички отделения
*2. Минимални изисквания по стандарт:
2.1. По структурата:
2.1.1. операционната зона (зали, блок) е самостоятелна и има добра комуникация с останалите
структури с възможности за транспортиране;
2.1.2. операционният блок има бактерицидни
облъчватели, система за О 2 , сгъстен въздух, двуазотен окис, възможност за аспирация.
2.2. Апаратура и инструментариум:
2.2.1. в амбулатория за специализирана извънболнична помощ има следната апаратура
и инструментариум: зрителна таблица, набор
корекционни стъкла, офталмоскоп, биомикроскоп, офталмотонометър, периметър, скиаскоп,
таблица за цветно зрение, триогледално стъкло,
микрохирургични инструменти за отстраняване
на чужди тела от повърхността на окото;
2.2.2. в отделенията/клиниките има следния
хирургичен инструментариум и апаратура: всички
от т.2.2.1 плюс ултразвуков апарат;
2.2.3. операционна зона – апаратура и инструментариум – операционен микроскоп, специфичен инструментариум (сетове) за видовете
извършвани операции.
2.3. Човешки ресурси:
2.3.1. определят се от хирургичната активност – на 150 големи и средни операции трябва
да има обезпеченост с един лекар-специалист;
2.3.2. осигуреност с една операционна сестра
на операционна зала в рамките на една работна
смяна (може и на разположение);
2.3.3. в отделенията/клиниките, извършващи
интрабулбарни операции, има лекар и операционна сестра „на разположение“ за спешни
състояния;
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2.3.4. възможности за допълване на екипа при
преминаване към по-голям обем операции, като
задължително големите и средните операции се
извършват от един оператор със специалност и
един лекар със или без специалност.
2.4. Дейности:
2.4.1. в предоперативния период на всеки болен се извършва задължително КДП и КПООР,
регистрирани в пациентското досие;
2.4.2. резултатите от КДП и КПООР се вписват
в „Предоперативна епикриза“ за всеки болен;
2.4.3. оперативна прог рама, ежедневна и
седмична;
2.4.4. оперативните протоколи съдържат информация за оперативния достъп, установената
оперативна находка, интраоперативните диагностични процедури, обосновка за избрания
оперативен подход, технически етапи на намесата;
2.4.5. при еднодневна хирургия следоперативното наблюдение, грижите и контролните
прегледи се извършват от хирурга, осъществил
операцията.
Забележка. Описание на наличната апаратура
над минималните изисквания.
Специфични показатели за дейността на инфекциозна структура
от 1.1 до 1.10
*2. Специфични за структурата показатели:
2.1. В структурата е създадена боксова система,
позволяваща изпълнението на изискванията за
изолираност на пациенти с висок контагиозен
индекс.
2.2. Движението на хора, както и на материали
от и във отделението, се контролира.
2.3. В структурата се изпълняват писмени
правила, определящи организацията и отговорностите за изпълнението на:
2.3.1. текуща и крайна дезинфекция;
2.3.2. медицински и спомагателни дейности
при болни с особено опасни инфекции.
2.4. Структурата изготвя ежедневен отчет пред
РИОКОЗ за броя на приетите и изписаните болни
и за вида на причинителите на заболяванията.
Специфични показатели за дейността в неврологична структура
от 1.1 до 1.10
*2. Специфични за структурата показатели:
2.1. Структурата има собствена апаратура или
е създала организация за осигуряване за пациента
(при наличието на индикации) изследване чрез:
2.1.1. електроенцефалография и представен
документ за квалификация;
2.1.2. Доплерова сонография на екстракраниални мозъчни артерии и представен документ
за квалификация;
2.1.3. К АТ;
2.1.4. електромиография и представен документ за квалификация;
2.1.5. офталмоскопия.
2.2. Структурата на лечебни заведения за активно лечение извършва изследвания на ликвора.
Забележка. Описание на наличната апаратура
над минималните изисквания.
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Специфични показатели за дейността в структура
по физикална терапия
от 1.1. до 1.10.
*2. Минимални изисквания по стандарт:
2.1. По структурата:
2.1.1. отделение/сектор за електро-светлотерапия;
2.1.2. отделение/сектор/кабинет по кинезитерапия с отделни помещения за активна кинезитерапия (салон за ЛФК) и масажни кабинети/
кабини;
2.1.3. термотерапевтичен сектор/кабинет/
кабина – само за болнични отделения.
2.2. По оборудването – апаратура и инструмен тари у м: за спец иа лизи раната апарат у ра
(включително източниците на електромагнитни
токове/полета) се изисква разрешение съгласно
законодателството за безопасно използване на
източниците на електромагнитни полета за медицински цели:
2.2.1. в сектор за електро-светлотерапия:
2.2.1.1. апарати за нискочестотни токове –
галваничен (галваностат); импулсни токове с
фиксирани параметри (диадинамичен) и с регулируеми параметри (за електродиагностика и
електростимулация);
2.2.1.2. апарати за средночестотни токове
(интерферентни и синусоидално модулирани);
2.2.1.3. апарат за нискоинтензивно магнитно
поле – с възможности за променливо и импулсно поле;
2.2.1.4. апарат за ултразвукова терапия;
2.2.1.5. апарати за високочестотни токове
(ултрависокочестотни токове и за микровълнова
терапия);
2.2.1.6. източник на ултравиолетови лъчи;
2.2.1.7. източник на видими или инфрачервени лъчи;
2 . 2 . 2 . с е к т о р/к а б и н е т п о к и н е з и т е р а пия – шведска стена, огледала, постелки, кече;
приспособления за суспенсо- и пулитерапия,
уреди за механотерапия, уреди за трениране
на фини движения, раздвижване на стави, тренировъчни уреди и приспособления – тояжки,
гирички, топки, еспандери; помощни средства за
позиционно лечение и за придвижване – столколичка, три-четири опорни проходилки, канадки, патерици; приспособления за трениране на
дейностите от ежедневния живот;
2.2.3. термотерапевтичен сектор/кабинет,
който е оборудван с топлоносител (парафин или
друг) и крионосител (лед или друг) и с апаратура
за поддържане на необходимата температура.
2.3. Човешки ресурси:
2.3.1. лекар – специалист по физикална и
рехабилитационна медицина, рехабилитатор,
процедурчик, санитар, осигуреност с минимум
двама рехабилитатори в рамките на една работна смяна във всеки сектор; има възможност
за допълване на екипа при преминаване към
по-голям обем процедури;
2.3.2. в отделения със стационар задължително
има лекар и медицинска сестра „на разположение“ за спешни състояния;
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2.3.3. разчетът на човешките ресурси в сектора по преформирани физикални фактори е с
възможности за извършване до 14 процедури на
всеки апарат на смяна (7-часов работен ден); за
някои процедури (ултразвук, електростимулации)
се осигурява по един допълнителен рехабилитатор/физиотерапевтична сестра (притежаващ
съответен сертификат);
2.3.4. разчетът на човешките ресурси в сектора
по кинезитерапия е с възможности за обслужване на минимум 7 пациенти на рехабилитатор
на смяна (7-часов работен ден), като за някои
процедури (масаж, постизометрична релаксация
и др.) се осигурява по един допълнителен рехабилитатор/масажист (притежаващ съответен
сертификат).
2.4. Дейности:
2.4.1. при приемането/постъпването на всеки болен лекарят – специалист по физикална и
рехабилитационна медицина, извършва задължително клиничен диагностичен преглед на
пациента, включващ соматичен и функционален
статус, както и оценка на възможностите за
самостоятелно извършване на дейностите от
ежедневния живот, на степента на инвалидизация,
а така също и на наличния рехабилитационен
потенциал; формира се комплексна физикалнотерапевтична и рехабилитационна програма,
включваща фактори от апаратна физиотерапия,
кинезитерапия, хидро-/балнеотерапевтични и
климатични фактори; програмата се вписва в
лична процедурна карта на пациента;
2.4.2. процедурите се извършват от рехабилитатори/процедурчици под контрола на лекаря – специалист по физикална и рехабилитационна медицина; ежедневното извършване на
процедурите се регистрира в личната процедурна
карта на болния;
2.4.3. рехабилитационната програма е етапна – ежедневна и седмична.
Забележка. Описание на наличната апаратура
над минималните изисквания на медицинските
стандарти.
Специфични показатели за дейността в структура
по психиатрия
от 1.1 до 1.10.
*2. Минимални изисквания по стандарт:
Психиатрично отделение – общ
профил
2.1. Дейности: програми от грижи и протоколи.
Процедурата по приемане е съобразена с
правата на пациента.
При процедурата по изписване на пациенти
се осигуряват последващите грижи:
2.1.1. има протоколи за оценка, които съдържат: първоначално интервю; първоначална
оценка; оценка на суициден риск; оценка на
агресивност; интервю за проследяване; оценка
на протичане;
2.1.2. има програми от грижи според вида
на патологията или профила на отделението
за: лечение на остра психоза, лечение на депресия, лечение на мания, лечение на психотична
екзацербация и на психо-социален срив при
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шизофренни разстройства, справяне с кризи,
лечение на налудни разстройства, консултиране,
задължително лечение (важи само за държавните пси х иат рични болници), пси хологично
консултиране, поддържане на качеството на
работата в отделението, електроконвулсивно
лечение (за отделения с висока и средна степен
на зависимост от грижи), съдебнопсихиатрична
експертна дейност.
2.2. Структура и осигуреност с апаратура:
2.2.1. дневна, оборудвана с най-необходимото
(TV, игри и др.) за групови занимания;
2.2.2. сектор за повишена сигурност с възможност за непрекъснато наблюдение (за отделения
с висока и средна степен на зависимост от грижи), ортопедични легла за геронтопсихиатрични
отделения;
2.2.3. възможности за ползване на клинична
лаборатория (собствена или по договор);
2.2.4. ЕКГ;
2.2.5. електрошоков апарат, анестезиологичен
набор и кислородна инсталация (за отделения с
висока и средна степен на зависимост от грижи).
2.3. Човешки ресурси:
2.3.1. броят на медицинските сестри е колкото
броя на санитарите;
2.3.2. клинични психолози – един.
Д н е в е н с т а ц и о н а р (о т д е л е н и е б е з
л е г л а)
*2. Минимални изисквания по стандарт:
2.1. Дейности: програми от грижи и протоколи за: лечение на шизофрения, шизофреноподобни, шизотипни и налудни разстройства в
стадий след овладяване на острите психотични
симптоми; лечение на афективни разстройства
след овладяване на остър маниен синдром, пациенти без суициден риск; лечение на тревожни,
невротични и реактивни състояния, реакции на
тежък стрес, сексуални разстройства, семейна
и социална дисфункция; лечение на хронични
психични разстройства в период на обостряне или
за поддържаща терапия и наблюдение; лечение
на органично обусловени състояния; лечение на
злоупотреби с вещества със или без зависимост;
за лечение на разстройства на личността и поведението в зряла и юношеска възраст; лечение за
диагностични цели, включително и за извършване
на психологични тестови изследвания; с рехабилитационна и ресоциализираща насоченост.
2.2. Структура:
2.2.1. зали (помещения) за групови психотерапевтични занимания;
2.2.2. други помещения за развитие и провеждане на културтерапия, арттерапия и т.н.
2.3. Човешки ресурси:
2.3.1. психолог;
2.3.2. социален работник (може и по договор);
2.3.3. специализиран немедицински персонал.
Извънболнична помощ
*2. Минимални изисквания по стандарт:
2.1. Изпълнява 75 % от следните програми за:
лечение на абнормно поведение на боледуване;
лечение на зависимости; лечение на сексуални
дисфункции; активно и поддържащо лечение при
шизофрения; семейно консултиране; активно
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и противорецидивно лечение при афективни
разст ройства; медицинск и и психосоциа лни
грижи при психоорганични състояния (болест
на Алцхаймер, мозъчносъдова болест, епилепси я, а лкохолизъм, изоставане в у мственото
развитие и др.).
2.2. Извършва съдебнопсихиатрична и трудово-лекарска експертиза на временната и трайната нетрудоспособност на лицата с психични
заболявания.
2.3. Минимум при извършване на диспансерна
дейност съгласно нормативната уредба (добавя
се към минимума за извънболнична дейност):
2.3.1. водят анализ на показателите за психичните заболявания в обслужвания район и
оценяват качеството и ефективността на провежданите профилактични, диагностични, лечебни
и рехабилитационни дейности;
2.3.2. водене на случая;
2.3.3. психосоциална рехабилитация.
Структури, които извършват рехабилитация
*2. Минимални изисквания по стандарт:
2.1. Изпълняват 50 % от следните програми:
2.1.1. програми за трудова терапия;
2.1.2. програми за занимателна терапия;
2.1.3. програми за кинезитерапия;
2.1.4. програми за музикотерапия;
2.1.5. програми за арттерапия;
2.1.6. програми за обучение в социални умения
и професионална преквалификация.
2.2. Оборудването е в зависимост от програмите.
2.3. Човешки ресурси – съответни специалисти според програмите (може и на договор) и
според натовареността.
Отделение за детско-юношеско психично здраве без легла
*2. Минимални изисквания по стандарт:
2.1. Структура:
2.1.1. зала за групови занимания;
2.1.2. програми от грижи: за консултиране и
кризисна интервенция, програма за оценка на
деца с емоционални разстройства; за оценка на
хиперактивност и поведенческо разстройство,
оценка на деца и юноши с афективно разстройство и шизофрения; за родителско съветване;
за оценка, включително рисково поведение при
юношеска психопатология; за оценка на аутизъм.
2.2. Човешки ресурси – психолог.
2.3. Оборудване – психологични тестове, специфични оценъчни скали, теглилка и ръстомер,
игрови набори за различни възрасти.
Психиатрично отделение за деца
и/или юноши
*2. Минимални изисквания по стандарт:
2.1. Структура:
2.1.1. съотношение детски към юношески
легла – 1 към 2;
2.1.2. териториална обособеност на двата
сектора;
2.1.3. възможност за непрекъснато наблюдение
от възрастен, занималня за групови дейности,
играчки, видеотехника, компютри.
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2.2. Програми от грижи според възрастта на
пациента: процедура за оценка на необходимостта
от 24-часови грижи; процедура за ежедневна оценка и екипно обсъждане на 3-тия ден; процедура
за реоценка на 10-ия ден; програма за работа с
деца или юноши с агресивно и себеувреждащо
поведение; програма за деца или юноши, жертви на родителско малтретиране; остър стрес;
програма за деца или юноши с ранна психоза;
програма за юноши с остра психоза и начало
на психотични разстройства.
2.3. Човешки ресурси: възпитател – един;
психолог – един.
Специфични показатели за дейността на структура по нуклеарна медицина
от 1.1 до 1.10 за всички отделения.
*2. Минимални изисквания по стандарт:
2.1. По структурата:
2.1.1. разполагането на източниците на радиация и специализираната апаратура се извършва
след разрешение, а извършването на дейността
съответства на лицензията, издадена от Агенцията за ядрено регулиране съгласно Закона за
безопасно използване на ядрената енергия;
2.1.2. дейността се изпълнява съгласно правилник за вътрешния ред и авариен план, утвърдени
от управителя/директора;
2.1.3. за всеки апарат е осигурена техническа
поддръжка и профилактика, документирани в
протоколи;
2.1.4. структурата разполага със следните
помещения: хранилище за получени радионуклиди, помещение за радиохимия, за аплициране
на радиофармацевтичните вещества, работни
помещения със съответните апарати, хранилище
за радиоактивни отпадъци, чисти помещения
за персонала, санитарни възли за персонала и
за болните;
2.1.5. подът на помещенията е покрит с водонепропусклива материя, позволяваща измиване
и дезактивация;
2.1.6. в радиохимията и апликационната е
осигурен петкратен обмен на въздуха за един час;
2.1.7. в хранилището за получени радионуклиди има оловна защита за източниците на
гама-лъчение и плексигласова за източници на
бета-лъчение;
2.1.8. помещението за радиохимия е разположено непосредствено до хранилището;
2.1.9. в помещението за радиохимия са монтирани активиметър и радиохимична камина;
2.1.10. в камината има устройство за загряване на радиофармацевтичните вещества при
необходимост;
2.1.11. приготвените радиофармацевтици се
поставят в оловен контейнер и се етикетират;
2.1.12. радиоактивните отпадъци се съхраняват в подходящи контейнери в зависимост от
лъчението на използваните радионуклиди;
2.1.13. в хранилището за радиоактивните отпадъци се съхраняват неизползваните радиофармацевтици до превръщането им в нерадиоактивни;
2.1.14. със заповед се определя специалист от
структурата по нуклеарна медицина, който отговаря за дозиметричния и радиационния контрол;
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2.1.15. специалистът по дозиметричен и радиационен контрол извършва текущ радиационен
контрол поне веднъж седмично за наличие на
радиоактивност по работните плотове, пода, мивките, работното облекло и ръцете на персонала,
като резултатите се документират;
2.1.16. периодично се отчитат данните от индивидуалните дозиметри, с които задължително
е снабден персоналът, попълват се съответните
документи и се съобщават резултатите от този
контрол;
2.1.17. със заповед съответният управителен
орган на лечебното заведение назначава специалист по нуклеарна медицина, който отговаря
за получаването, отчитането и съхранението на
откритите радиоактивни източници, както и за
отстраняването на радиоактивните отпадъци.
2.2. Апаратура и изследвания:
В университетско лечебно заведение:
2.2.1. апарат у ра: томографска гама-камера; двуканално и едноканално детектиращо
устройство; гама-брояч с кладенчев кристал;
активиметър; контролен дозиметричен прибор;
индивидуални дозиметри, оловна защита за
спринцовки, хладилник, термостат, центрофуга
и фризер;
2.2.2. изследвания: сцинтиграфия на щитовидна жлеза, динамична и статична бъбречна
сцинтиграфия, изотопна нефрография и определяне на количеството на остатъчната урина в
пикочния мехур, сцинтиграфия на кости и стави;
перфузионна сцинтиграфия на бял дроб, туморотропна сцинтиграфия, изследване на мозък,
миокардна перфузионна сцинтиграфия, сцинтиграфия на черен дроб, изследване на храносмилателна система, сцинтиграфия на костен мозък,
лимфосцинтиграфия, сцинтиграфия на тестиси,
изследване на хормони, туморни маркери;
2.2.3. извършва се амбулаторно метаболитно
лечение при доброкачествени заболявания на
щитовидната жлеза, при болков синдром от
костни метастази и др.
В областно или междуобластно лечебно заведение:
2.2.4. апаратура: планарна гама-камера; двуканално и едноканално детектиращо устройство;
гама-брояч с кладенчев кристал; активиметър;
контролен дозиметричен прибор; индивидуални
дозиметри, оловна защита за спринцовки, хладилник, термостат, центрофуга и фризер;
2.2.5. изследвания: сцинтиграфия на щитовидна жлеза, динамична и статична бъбречна
сцинтиграфия, изотопна нефрография и определяне на количеството на остатъчната урина
в пикочния мехур, сцинтиграфия на кости и
стави; перфузионна сцинтиграфия на бял дроб,
изследване на хормони, туморни маркери.
2.3. Човешки ресурси:
2.3.1. броят на персонала е съобразен с изискването за ненадхвърляне на индивидуалната
годишна доза, до 100 mSv за срок 5 години;
2.3.2. всеки медицински и немедицински специалист има валидно удостоверение за работа с
открити източници на лъчение.
2.4. Качествен контрол на дейността:
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2.4.1. апаратурата се контролира периодично,
което се удостоверява със съответните протоколи;
2.4.2. лабораториите за ин витро изследвания (радиоимунологични или радиолигандни
измервания) имат документирани критерии за
изработване на референтни стойности по изследваните показатели;
2.4.3. прилаганите радиофармацевтици трябва
да са в активности, съобразени с националните
референтни нива.
Забележка. Описание на наличната апаратура
над минималните изисквания на медицинските
стандарти.
Специфични показатели за дейността в структура
по клинична патология
от 1.1 до 1.10 за всички отделения.
*2. Минимални изисквания по стандарт:
2.1. Осигурен е отделен вход за транспортиране на починали болни.
2.2. Има обособена секционна зала и трупохранилище.
2.3. Обзавеж дането на лабораториите гарантира изработване на парафинови блокчета,
хистологични и цитологични препарати.
2.4. Структурата има хистотека.
2.5. Цитодиагностика се извършва от специалист по обща и клинична патология или от
лекар със сертификат по цитопатология.
2.6. Има обособена секционна зала, трупохранилище и помещение за обличане на покойници.
2 .7. А парат у ра: х ис т олог и ч на лаб орат о рия – парафинов микротом, криостат (замразяващ микротом), термостат 60 °С, хладилник,
вентилационна камера, лабораторно обзавеждане;
цитологична лаборатория – центрофуга, камера
на Sayk – Стоянов, лабораторно обзавеждане;
секционна зала – хладилна камера.
2.8. Дейности: спешна интраоперативна диагностика (гефрир); цитологични изследвания – на
спонтанно отделени материи, от лаважна течност
и кухи органи и повърхностни кожни лезии и
материали; патологоанатомични аутопсии; патологоанатомичен контрол при трупно донорство;
биопсично изследване с определяне стадия на
туморите по TNM; своевременно изготвяне на
биопсичните отговори – цитологични препарати
до два дни, хирургични биопсични материали – 5 – 7 дни; приключване на аутопсионни
случаи до 30 дни след извършване на аутопсия.
2.9. Хистологични методики: хематоксилинеозин; Ван – Гизон за съединителна т ъкан;
ретикулни влакна по Гомори; РАS реакция за
неутрални мукополизахариди, трихромно оцветяване.
2.10. В структурата има действащи правила
за реда и начина на водене, попълване, отчитане, съхранение и предаване на медицинската
документация.
2.11. В структурата има действащи писмени
правила за реда и начина на извършване на
аутопсия.
Забележка. Описание на наличната апаратура
над минималните изисквания на медицинските
стандарти.
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Специфични показатели за дейността в структура
по алергология
от 1.1 до 1. 10 за всички отделения.
*2. Минимални изисквания по стандарт:
2.1. По структурата:
2.1.1. кабинет за функционална диагностика
на дишането и електрокардиография (ЕКГ);
2.1.2. кабинет за провеждане на бронхопровокационни проби;
2.1.3. УНГ кабинет;
2.1.4. кабинет за диагностика на алергията на
ГДП и провеждане на назални провокационни
тестове – като функционално обособена част
от УНГ кабинета;
2.1.5 в отделенията най-малко 25 % от стаите
са с до 3 легла;
2 .1.6. и з л а зн и т оч к и н а и нс т а л а ц и и з а
О 2 – 80 % от леглата.
2.2. Апаратура и консумативи: ЕКГ апарат,
спирометър, спешен шкаф с медикаменти, кислородна бутилка, дефибрилатор, Амбу, сигнален
часовник за отчитане на различни интервали от
време; апаратура за бронхопровокационни проби
и спирометър, апарат за ултразвукова диагностика на околоносните кухини, риноманометър,
небулизатори за бронхопровокационнни тестове,
небулизатори за терапевтични цели.
2.3. Човешки ресурси:
2.3.1. лекар с придобита специалност по профила на приемния кабинет;
2.3.2. медицински специалист с допълнителна
квалификация по клинична алергология осъществява дейностите по прием на пациентите.
2.4. Дейности: електрокардиография, спиромет
рия, бронхо-дилататорен тест, предоперативна
подготовка на рискови пациенти, подготовка за
специализирани изследвания, обучение за самопомощ при анафилаксия, обучение на болни от
астма за домашно лечение, изготвяне на писмен
лечебен план, определяне на рестриктивна диета;
кожноалергични проби; обучение на пациента за
мониторирането на върхов експираторен дебит
в домашни условия; провокационни тестове с
алергени и медиатори, мониториране на алергенспецифична имунотерапия.
Забележка. Описание на наличната апаратура
над минималните изисквания на медицинските
стандарти.
Специфични показатели за дейността на структура по образна диагностика
от 1.1 до 1.9 за всички отделения.
*2. Минимални изисквания по стандарт за
наличната апаратура:
2.1. Структура:
2.1.1. разполагането и използването на апаратура с източник на йонизиращо лъчение трябва
да съответства на условията, предвидени в Закона
за безопасно използване на ядрената енергия, и
дейността се осъществява след получаване на
разрешение и/или лицензия за безопасно осъществяване на дейност.
2.2. Човешки ресурси:
2.2.1. лекари със специалност „образна диагностика“ и рентгенови лаборанти;
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2.2.2. броят на персонала в структурите за
образна диагностика, работещи с източници на
йонизиращо лъчение, е съобразен с изискванията
за ненадхвърляне на индивидуална годишна доза,
до 100 mSv за срок 5 години съгласно нормативните изисквания;
2.2.3. всек и медицинск и и немедицинск и
специалист, работещ с източник на йонизиращо
лъчение, има удостоверение за правоспособност
за работа с йонизиращи лъчи.
2.3. Апаратура, дейности:
2.3.1. резултатите от поддръжката и сервизните профилактични прегледи са отразени в
протоколи;
2.3.2. контрол на качеството на апаратурата,
осъществен чрез изпитвания преди и по време
на клиничната експлоатация, осъществяван от
квалифицирани инженери и физици;
2.3.3. рентгенов източник:
2.3.3.1. точност на анодното напрежение – отклонението на измерената от зададената стойност
да е не по-голямо от 5 % при анодни напрежения
над 70 и 7 % при напрежения под 70 kV;
2.3.3.2. повторяемост на анодното напрежение – отклонението на всяка измерена стойност
спрямо средната да не е по-голямо от 5 % (наймалко три последователни измервания, направени
при повторяеми условия);
2.3.3.3. обща филтрация – да е по-голяма
от 2,5 mm алуминиев еквивалент; при анодни
напрежения 80 – 100 kV – поне 3 mm Al; при
напрежения 100 – 125 kV – 4 mm Al; при напрежения над 125 kV – 5 mm Al;
2.3.3.4. време на експонация – отклонението
от измерената и зададената стойност да не е поголямо от 10 % за времена, по-големи от 100 ms;
2.3.3.5. лъчев дебит – да е по-голям от 25Gy
на 1 от фокуса при действителна стойност на
анодното напрежение 80 kV;
2.3.3.6. повторяемост на лъчевия дебит при
еднакви условия на измерване – отклонението
на всяка измерена стойност спрямо средната не
трябва да е по-голямо от 20 % (при три последователни измервания);
2.3.3.7. повторяемост на лъчевия дебит при
изменение на анодния ток – отклонението на
всяка измерена стойност спрямо средната да е
не по-голямо от 15 % (при постоянна стойност
на напрежението и при различни стойности на
анодния ток);
2.3.3.8. повторяемост на лъчевия дебит при
изменение на количеството електричество – отклонението на всяка измерена стойност спрямо
средната не трябва да е по-голямо от 20 % (при
постоянна стойност на напрежението и при
различни стойности на произведението аноден
ток × време);
2.3.4. блендираща система и светлинен визьор:
2.3.4.1. разлика между границата на лъчево
и светлинно поле – не по-голяма от 1 % от зададеното разстояние фокус-филм;
2.3.4.2. разстоянието между образа на кръста
на светлинния визьор и центъра на лъчевото
поле да е не по-голямо от 1 % от зададеното
разстояние фокус-филм;
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2.3.4.3. разстоянието между образа на кръста на светлинния визьор и центъра на филма
не трябва да е по-голямо от 1 % от зададеното
разстояние фокус-филм;
2.3.4.4. точност на автоматичната блендираща
система – разликата между границите на лъчевото
поле и на филма за всяка от четирите страни
не трябва да е по-голяма от 2 % от зададеното
разстояние фокус-филм;
2.3.4.5. работният сноп трябва да се ограничава
според изследвания обект, като върху четирите
страни на филма трябва да остават необлъчени
ивици с широчина най-малко 5 mm;
2.3.5. елек т роннооптичен преобразу вател
(ЕОП) – при всички уредби за рентгеноскопия:
2.3.5.1. максимална мощност на дозата на
входния екран на конвенционалните ЕОП – не
повече от 0,8Gy.s-1, а при режим с висока мощност на дозата не повече от 1,0Gy.s-1;
2.3.5.2. максимална мощност на дозата с обратното разсейване от страната на рентгеновата
тръба – не повече от 100 Gy.min-1;
2.3.5.3. разделителната способност на изобразяващата система (включва ЕОП и телевизионна
система) да бъде най малко:
– 0,8 mm -1 – за полета 30 – 35 сm;
– 1,0 mm -1 – за полета 23 – 25 сm;
– 1,4 mm -1 – за полета 15 – 18 сm;
– 2,0 mm -1 – за споткамери;
2.3.5.4. граничната нискоконтрастна възприемчивост върху монитора при автоматичен режим
да бъде не по малка от 4 %;
2.3.5.5. таймерът, отчитащ интегралното време
за скопия, трябва да прекъсва експонацията при
изтичане на предварително зададеното време
(не повече от 10 min), като 30 s преди изтичането му трябва да се включи предупредителен
звуков сигнал;
2.3.5.6. размер на полето – отношението на
площите на лъчевото и входното поле на ЕОП
трябва да е по голямо от 1,15;
2.3.6. серийни снимки:
2.3.6.1. мощност на дозата при диаметър на
ЕОП 23 сm – не по-малка от 0,20Gy за кадър;
2.3.6.2. мощност на дозата с обратно разсейване – в интерва ла 10 0 – 30 0Gy.min-1 за
25 кадъра/s;
2.3.7. конвекционална томография:
2.3.7.1. разлика между зададена и измерена
височина на среза – не по-малка от 5 mm;
2.3.7.2. при преход към следваща томографска
равнина разликата между измерената и желаната
височина на среза – не по-голяма от 2 mm;
2.3.7.3. разликата между зададения и измерения ъгъл на люлеене – не по-малка от 5° при
работа с ъгли, по-големи от 30°, а при по-малки
ъгли – по-малка разлика;
2.3.7.4. разделителната способност на образа – по-висока от -1 -1,6 mm;
2.3.8. рентгенови филми, фолио и касети:
2.3.8.1. използваните филмфолийни комбинации – клас на чувствителност 200 и повече;
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2.3.8.2. максимална разлика меж ду стойностите на оптичната плътност на филмите,
експонирани в различни касети – по-малка от
0,3 OD (при еднакви геометрични условия и
експонационни данни);
2.3.8.3. върху екранирания филм не трябва
да има артефакти, получени от замърсявания и
дефекти на касетите и усилващото фолио;
2.3.8.4. върху проявения неекспониран с рентгеново лъчение филм от касета, престояла по
10 min от двете страни върху негативоскоп, не
трябва да се откриват тъмни ивици или петна;
2.3.8.5. върху снимките – не трябва да има
области с нарушена нерязкост, с различна оптична плътност, резултат от лош контакт между
филма и усилващото фолио в касетата;
2.3.9. проявяване:
2.3.9.1. при изк лючено осветление и след
5-минутна адаптация на тъмно – не трябва да
се откриват светлинни пропуски;
2.3.9.2. проявителна машина – контрол минимум веднъж седмично чрез експониране в
тъмната стая на необлъчен филм със светлинен
сенситометър и последващо денситометриране
на получената сенситограма:
– воалът на филма – не по-голям от 0,2 OD;
– индексът на чувствителност спрямо базовата стойност – разлика не по-голяма от 0,2 OD;
– индексът на контраста спрямо базовата
стойност – разлика не повече от 0,2 OD;
2.3.10. условия за разчитане:
2.3.10.1. яркост на негативоскопите – поголяма от 1700 cd.m 2 , а при мамографии – над
3000 cd.m 2;
2.3.10.2. негативоскопът трябва да е с хомогенна яркост – измерена в различните участъци,
разликата със средните стойности не по-голяма
от 30 %;
2.3.11. рентгенова компютърна томография:
2.3.11.1. качество на образа: настройка на СТ
числата; еднаквост на хаунфийлдовите числа в
различни райони на хомогенен фантом нискоконтрастна визуализация; шум на образа – с
разлика от базовата стойност не повече от 20 %,
дебелина на среза – с разлика от базовата стойност не повече от 20 % или 1 mm; разделителна
способност – с разлика от базовата стойност не
повече от 20 %;
2.3.11.2. доза на пациента – компютъртомографския дозов индекс за единичен срез, при
всички възможни дебелини на среза и за всички филтри – с разлика от базовата стойност не
повече от 20 %;
2.3.12. рентгенова мамография:
2.3.12.1. конструктивни показатели: разстояние
фокус-филм – по-голямо от 600 mm; оптичен
фокус – 0,3 mm и 0,1 mm за увеличени мамографии; противодифузионна решетка с буки-фактор,
по-малък от 3;
2.3.12.2. рентгенов източник: разстоянието
между ръбовете на филма и гръдната опора – помалко от 4 mm; мощност на дозата – по-голяма от
10Gy.s-1, лъчев дебит – по-голям от 40Gy(mA.s)-1
на 1 m от фокуса; анодно напрежение – разли-
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ка между действителна и зададена стойност не
повече от 1 kV; слой на полуотслабване между
0,3 mm Al и 0,4 mm Al еквивалент;
2.3.12.3. експонационен автомат: настройка
на експономата, разлика между оптичните плътности на филмите – не по-голяма от 0,10 OD;
предпазен таймер;
2.3.12.4. компресия – силата на компресия
трябва да е между 130 и 200 N и да е непроменена най-малко 1 min;
2.3.12.5. време на експонация – времето на
експонация трябва да бъде по-малко от 2 s;
2.3.12.6. качество на образа – висококонтрастна разделителна способност, по-голяма от
13 mm -1; гранична нискоконтрастна визуализация – минимален различим контраст – не помалък от 1,3 %;
2.3.12.7. доза на млечната жлеза;
2.3.13. рентгеновото изследване на бременна
жена трябва да се извършва само в случай,
че животът и здравето са є застрашени и ако
изследването не може да се отложи за периода
след раждането;
2.3.14. компютъртомографско или конвенционално рентгеново изследване, обхващащо коремна и тазова област на жена в репродуктивна
възраст, се извършва в първите 10 дни след датата
на последната менструация освен по спешност;
2.3.15. дейност та на всички структу ри за
образна диагностика трябва да бъде организирана и провеждана при спазване на принципа
за получаване на оптимално добри възможни
диагностични резултати при минимално лъчево
натоварване на пациентите и персонала.
Структура по образна диагностика
в лечебни заведения за извънболнична помощ
*2. Минимални изисквания по стандарт:
2.1. Апаратура: най-малко една от изброените
уредби за: рентгенография, рентгеноскопия, апарат за ултразвукова диагностика, мамографска
рентгенова уредба, апарат за компютъртомографска диагностика, апарат за магнитнорезонансна
диагностика.
2.2. Дейности съгласно разрешението за дейност: рентгенологични изследвания, ултразвукови
изследвания, високоспециализирани изследвания.
Структура по образна диагностика
в районни лечебни заведения
*2. Минимални изисквания по стандарт:
2.1. Към конвекционалната рентгенова апаратура се включва и ултразвуков апарат.
2.2. Освен рентгенографските и рентгеноскопичните изследвания се извършват и контрастно
изследване на жлъчна система, на урогенитална
система, диагностични ултразвукови изследвания.
Структура по образна диагностика
в областни лечебни заведения за
болнична помощ
*2. Минимални изисквания по стандарт:
2.1. Към апаратурата, посочена като необходима за районни лечебни заведения, се включва
ултразвуков апарат с възможности за триплексехографско (доплерово) изследване.
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2.2. Към изследванията, които се извършват в
районните болници, са включени и: ултразвуково
изследване на глава и шия, на сърце и големи
съдове, на гърда, на адбоминални кръвоносни
съдове, на периферни кръвоносни съдове, ултразвуково триплексехографско изследване на
висцерални органи.
Структура по образна диагностика
в междуобластни лечебни заведения
за болнична помощ
*2. Минимални изисквания по стандарт:
2.1. Към апаратурата, посочена като минимално изискване за областни лечебни заведения,
се включва и компютърен томограф.
2.2. Към изследванията, които се извършват в
областните болници, са включени и: компютърно
томографско изследване на: глава, гръбначен
стълб, шия, гръден кош и гръдни органи, корем
и коремни органи, опорно-двигателен апарат.
Структура по образна диагностика
в национални лечебни заведения за
болнична помощ
*2. Минимални изисквания по стандарт:
2.1. Към апаратурата, посочена като минимално изискване за меж дуобластни лечебни
заведения, се включва и ангиографска уредба.
2.2. Към изследванията, които се извършват
в междуобластните болници, са включени и
следните други изследвания: съдови изследвания – ангиографии, минимални инвазивни
процедури по съдовете, жлъчно-чернодробната
система, перкутанно дрениране на течни колекции, перкутанни биопсии.
Структура по образна диагностика
в диспансер за онкологични заболявания
*2. Минимални изисквания по стандарт:
2.1. Апаратура – конвенционална рентгенова
апаратура.
2.2. Изследвания: рентгенологични и мамографски изследвания.
Структура по образна диагностика в
диспансер за пневмо-фтизиатрични
заболявания
*2. Минимални изисквания по стандарт:
2.1. Апаратура – конвенционална рентгенова
апаратура.
2.2. Изследвания: рентгенография и рентгеноскопия на гръден кош.
Забележка. Описание на наличната апаратура
над минималните изисквания на медицинските
стандарти.
Показатели за дейността на централна стерилизация
*1. Лечебното заведение има самостоятелно
звено за централна стерилизация с отделно
обособени за целта помещения.
*2. Звеното разполага със следните зони:
2.1. зона за получаване и складиране на чист
нестерилен материал;
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2.2. зона за полу чаване на употребявани
материали, осигурена със средства за предварителната им дезинфекция;
2.3. зона за измиване;
2.4. зона за подготовка и опаковка на материалите, подлежащи на стерилизация;
2.5. склад за стерилни материали;
2.6. зона за предаване и изпращане на стерилния материал;
2.7. съблекалня, баня, тоалетна и помещение
за отдих на персонала.
*3. Звеното за централна стерилизация разполага с апаратура, задоволяваща нуждите на
всички звена със стерилни материали 24 часа
в денонощието.
*4. Осъществява се на място или чрез договаряне с друго лечебно заведение газова стерилизация на термолабилни материали.
*5. В звеното се изпълняват писмени правила,
отнасящи се до вида на обработката, на която
се подлага материалът, системата за опаковка
на хирургичния и другия стерилен материал,
датата на извършената стерилизация и системата за химичен и микробиологичен контрол на
стерилизационния процес.
6. Персоналът, ангажиран с процеса на стерилизация, притежава документ за правоспособност.
Показатели за дейността на аптека на лечебно
заведение
*1. Законосъобразност на дейността на аптеката: налице е разрешение за разкриване на
аптеката и лицензия за търговия на дребно и
съхранение на лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества.
*2. Организацията на дейността в аптеката
осиг у рява възможност за осъществяване на
следните функции:
2.1. изработване и актуализиране на списъка с
основните лекарствени продукти, с които работи
лечебното заведение;
2.2. управление и разпределение на лекарствата;
2.3. съхранение на лекарствата в съответствие с условията, определени в разрешението
за употреба;
2.4. осигуряване на необходимата лекарствена
и терапевтична информация за всички медицински специалисти от лечебното заведение.
*3. Аптеката притежава и изпълнява утвърдени
писмени правила, отнасящи се до:
3.1. условия и ред за работа;
3.2. закупуване, получаване и приготвяне на
лекарствата;
3.3. съхранението на лекарствата;
3.4. получаване и разпределение на лекарствата
в отделенията;
3.5. определяне и разпределение на лекарствата;
3.6. контрола на сроковете на годност и спазване на условията за съхранение;
3.7. контрола на лекарствата, които съдържат
отровни вещества и вещества от приложение 2
и 3 към чл. 3 ЗКНВП;
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3.8. получаване, съхранение и изразходване
на лекарства, получени от хуманитарна помощ.
*4. Аптеката провежда контрол върху попълнението на спешните медицински шкафове в
медицинските структури на лечебното заведение
с необходимите лекарства, начина на съхраняването и сроковете им за годност.
*5. Управителят на аптеката е член на комисията по лекарствена политика.
Показатели за дейността на административностопанския блок
*1. Лечебното заведение има самостоятелно
обособена структура административно-стопански блок.
*2. Административно-стопанският блок осъществява дейности по:
2.1. икономическо, бюджетно и финансово
управление;
2.2. актуализация на щатно разписание и
лични досиета на служителите;
2.3. водене на входяща и изходяща кореспонденция;
2.4. поддръжка и ремонт на материално-техническа база;
2.5. спазване на правилата за безопасност и
сигурност на пациенти и персонал;
2.6. водене и осчетоводяване на приходи по
източници на финансиране и разходи по икономически елементи за лечебното заведение и за
всяка клиника (отделение);
2.7. координация на процесите за предоставяне на общи услуги на пациентите и персонала.
*3. Обучение и квалификация на персонала
от административно-стопанския блок.
*4. Административно-стопанският блок осъществява своевременно доставки на материали,
енергия, вода.
Общи показатели за дейности, отнасящи се за
всички видове диспансери
*1. Диспансерът съгласно предмета на дейност
има действаща регионална програма за контрол
на заболяванията, която включва:
1.1. характеристика на обслужваното население;
1.2. оценка на заболеваемостта;
1.3. оценка на болестността;
1.4. оценка на смъртността;
1.5. оценка на профилактичните и скрининговите дейности;
1.6. оценка на дейности по ранна диагностика
на заболяванията;
1.7. оценка на целия обем от консултативна
и лечебна дейност;
1.8. оценка на диспансерното наблюдение на
болните;
1.9. работи се по стратегия DOTS – за диспансерите по пневмо-фтизиатрични заболявания.
*2. Диспансерът има собствена апаратура
или апаратура на разположение за диагностично
изясняване на заболяванията според профила си.
*3. В диспансера работи по утвърдени правила
комисия (в онкологичен диспансер – комитет),
осигуряваща комплексен подход при диагностиката и лечението на пациентите.
*4. В диспансера диагностичната дейност
гарантира окончателна диагноза, включваща
характеристика и стадий на заболяването.
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*5. В диспансера се извършва на всяко тримесечие аналитична оценка на диспансеризацията,
включваща:
5.1. регистрирани нови случаи със заболявания
общо и по диагнози;
5.2. диспансеризирани болни общо и по диагнози;
5.3. наблюдение на диспансеризираните болни;
5.4. снети от диспансерно наблюдение по
причини;
5.5. изпълнението на писмено установени
правила за водене и съхранение на документацията по диспансерното наблюдение на болните;
5.6. регистрацията (воденето на регистъра)
на диспансеризираните болни.
*6. Работи се по стратегия DOTS – за диспансерите по пневмо-фтизиатрични заболявания.
Специфични показатели за дейности в диспансер
за онкологични заболявания със стационар
Специфични за онкологичен диспансер показатели за дейност:
*1. Диспансерът притежава собствена апаратура за прилагане на следните методи за образна
диагностика: конвенционална рентгенография,
мамография, ехография на коремни и тазови
органи и/или щитовидна жлеза.
*2. Диспансерът притежава собствена или
ползва по договор К АТ и/или ядрено-магнитнорезонансна томография.
*3. Диспансерът прилага в съответствие с
разрешението за лечебна дейност следните методи за ендоскопска диагностика:
3.1. горна и долна ендоскопия на стомашночревния тракт;
3.2. лапароскопия;
3.3. бронхоскопия.
*4. Диспансерът прилага или осигурява за
пациента специфични за онкологичната патология
методи от областта на клиничната патохистология и клиничната имунология.
*5. Диспансерът прилага или е създал организация за осигуряване за пациента на:
5.1. всички конвенционални технологии за
химиотерапия;
5.2. лъчетерапия;
5.3. хиру ргични технологии (операционна
зала, оборудвана съгласно стандарта за хирургия
и стандарта за анестезиология).
*6. Диспансерът поддържа данни за:
6.1. окончателна диагноза по основни локализации, морфологична характеристика, TNM
система, стадий, клинична група и степен на
диференциация;
6.2. предоперативно и следоперативно стадиране;
6.3. относителен дял на радикални хирургични
операции;
6.4. относителен дял на палиативни оперативни намеси;
6.5. лъчетерапевтична активност;
6.6. химиотерапевтична активност;
6.7. случаите според изискванията на Методичните указания за диагностика, лечение и
проследяване на болните с онкологични заболявания – 1991 г., и Единната онкологична доктрина;
6.8. наблюдението на болни с преканцерози
и карцином „ин сито“.

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

*7. Диспансерът изпълнява програма за рехабилитация, подобряване качеството на живота,
борба с болката и палиативни грижи за болни
със злокачествени новообразувания.
Специфични показатели за дейности в диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със
стационар
Специфични за пневмо-фтизиатричен диспансер показатели за дейност:
*1. Стационарният блок на диспансера се
състои от:
1.1. фтизиатрично и/или пулмологично отделение;
1.2. от общия брой на леглата 20 % са снабдени
с кислородна и вакуумна инсталация.
*2. Диспансерът:
*2.1. притежава собствена апаратура за рентгеноскопия и графия (в т.ч. Кугел), функционално
изследване на дишането и бронхоскопия;
*2.2. притежава собствена апарату ра или
апаратура на разположение с възможност за
ползване за флуорография, ехография и кръвногазов анализ;
*2.3. прилага конвенционални клинико-лабораторни и специфични клинично-микробиологични (директни посевки) изследвания и
биопсични методи;
*2.4. провежда съвместно с РИОКОЗ оздравителни мерки и обработване на контактните в
туберкулозните огнища;
2.5. провежда специфична химиопрофилактика на подлежащи контингенти.
Забележка. Описание на наличната апаратура
над минималните изисквания на медицинските
стандарти, ако структурите притежават такава.“

§ 12. В приложение № 10 накрая се създава раздел III:
„III. Предвари телната ак реди тац и я се
извършва чрез проверка на изпълнението на
показатели, които са само задължителни. При
неизпълнение на един от задължителните
показатели лечебното заведение (структурата) получава „лоша“ оценка. При изпълнени всички показатели лечебното заведение
(структурата) се оценява с оценка „отлична“.“
§ 13. Приложение № 11 се изменя така:
„Приложение № 11
към чл. 22, ал. 3
ПРОГРАМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ И/ИЛИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ
Критерий № 1
Съответствие на лечебното заведение с нормативните изисквания за обучение на студенти и/или
специализанти
Оценъчни показатели – А – 4; Б – 4
*1.1. Лечебното заведение има разрешение за
осъществяване на учебна дейност (А и Б).
*1.2. Лечебното заведение или отделна негова
медицинска структура:
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1.2.1. има условия, които са подходящи за
учебна дейност по съответната учебна дисциплина или съответната специалност в системата
на здравеопазването. Предварително условие:
лечебното заведение и отделната негова структура
имат от 81 до 100 % от максимално възможния
брой оценъчни точки (А и Б).
1.2.2. има съответствие на дейността, осъществявана от лечебното заведение, и вписаната
в разрешението на дейност (в акта за създаване
на лечебни заведения по чл. 5 ЗЛЗ) и заявените
учебни дисциплини и специалности, по които
ще провежда практическо обучение на студенти
и/или специализанти (А и Б).
1.3. Лечебното заведение или неговата кандидатстваща структура:
*1.3.1. има възможност да осъществява обучение по у чебни дисциплини, определени в
единните държавни изисквания за придобиване
на висше образование по регулирана медицинска
професия (А);
*1.3.2 има възможност за изпълнение поне
на 50 % от утвърдената учебна програма по
съответната специалност (Б);
1.3.3. спазва изискванията за академичните
права и свободи по ЗВО на специалистите,
провеждащи обучението на студенти (А) и/или
специализанти (Б).
*1.4. Длъжностните характеристики на участващите в процеса на обучение регламентират
правата, задълженията и отговорностите им във
връзка с провеждане на обучение на студенти и/
или специализанти в лечебното заведение (А и Б).
*1.5. Към лечебното заведение или неговата
медицинска структура има интереси от страна
на висше училище или медицински колеж, удостоверени чрез:
1.5.1. наличие на договореност за обучение
на студенти по медицина (А) и специализанти
по медицински специалности (Б);
1.5.2. наличие на договореност за обучение на
студенти по дентална медицина (А) и специализанти по денталните специалности (Б);
1.5.3. наличие на договореност за обучение
на студенти по фармация (А) и специализанти
по фармацевтични специалности (Б);
1.5.4. наличие на договореност за обучение на
студенти от професионално направление „Здравни
грижи“ (А) и специализанти от професионално
направление „Здравни грижи“ (Б).
*1.6. В лечебно т о за веден ие и л и нег ова
медицинска структура има разписани права,
задължения и отговорности на студентите и
специализантите (А и Б).
*1.7. Лечебното заведение осигурява (А и Б):
1.7.1. прием на пациенти със заболявания,
които са включени в програмите за обучение
на студенти и специализанти;
1.7.2. информирано съгласие на пациентите
със заболявания, включени в програмите за
обучение на студенти и специализанти.
1.8. Лечебното заведение осигурява качеството
на обучението чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучението:
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1.8.1. въведени са правила за координация
и взаимодействие между висшите училища и
структури на лечебното заведение, провеждащи
обучение на студенти (А) и/или специализанти (Б);
*1.8.2. въведени са правила за документиране и контрол на присъствието и участието
на студентите (А) и/или специализантите (Б)
в обучението (протоколи от провеждани практически занятия, колоквиуми или практически
изпити и др.);
1.8.3. има установен ред и най-малко веднъж
годишно се проучва мнението на студентите (А)
и/или специализантите (Б) (удовлетвореност,
жалби, предложения и др.).
1.9. Лечебното заведение има утвърдени правила за определяне на ежегодния му капацитет
за обучение на студенти (А) и/или специализанти
(Б), съобразени включително и с изискванията
за минимален брой изследвания, манипулации,
оперативни интервенции и т.н., определени в
утвърдените програми по съответните специалности.
Критерий № 2
Ресурсно осигуряване на учебния процес
Оценъчни показатели – А – 9; Б – 9
*2.1. Лечебно т о за веден ие и л и нег овата
медицинска структура разполагат с учебната/
ите програма/и за провеждане на практическо
обучение или стаж на студенти (А) и/или специализанти (Б).
*2.2. Лечебното заведение разполага със специалисти за провеждане на обучение на заявения
брой студенти (А) и/или специализанти (Б):
2.2.1. В съответната медицинска структура
работят на пълно работно време по трудов договор поне 3 специалисти с призната съответна
специалност и трудов стаж по нея не по-малко
от 3 години.(Б)
2.2.2. В съответната медицинска структура,
кандидатстваща за оценка на възможностите
за обучение по специалности от професионално
направление „Здравни грижи“ на образователно-квалификационна степен „професионален
бакалавър по …“ има поне двама преподаватели, завършили съответната специалност от
професионално направление „Здравни грижи“
на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …“ и придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление
на здравните грижи“ от професионално направление „Обществено здраве“ с професионална
квалификация „ръководител на здравните грижи
и преподавател по практика“.(А)
2.3. Повече от 50 % от обучаващите имат
придобита педагогическа квалификация (А и Б).
2.4. Лечебното заведение или неговите структури разполага с необходимата материално-техническа база за обучение (А и Б):
2.4.1. зали и лаборатории;
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2.4.2. библиотека със специализирана литература, учебни пособия;
2.4.3. компютърна техника;
2.4.4. аудио-визуална техника и др.;
2.4.5. диагностична и лечебна апаратура;
2.4.6. медицински изделия и материали.
2.5. Наличие на специалисти с научни степени
и научни звания за обучение на студенти (А) и/
или специализанти (Б).
2.6. Преподавателите от лечебното заведение
и кандидатстващата медицинска структура през
последните 5 години имат научни публикации и
научни продукти, които са подходящи за целите
на образователния процес (А и Б).
Оценяване:
1. Показателите със „*“ са задължителни и не
влизат в броя на показателите, които участват
в оценката.
2. При липса дори на един показател, отбелязан
със „*“, се поставя лоша оценка и акредитацията
не продължава.
3. Оценяването се извършва по критерии.
4. Точките са от 0 до 4 и съответстват на
процентното изпълнение на броя показатели от
оценявания критерий, както следва:
– 0 точки – няма изпълнен нито един показател в критерия;
– 1 точка – има изпълнение до 30 % от показателите в оценявания критерий;
– 2 точки – има изпълнени от 31 % до 50 %
от показателите в оценявания критерий;
– 3 точки – има изпълнени от 51 % до 90 %
от показателите в оценявания критерий;
– 4 точки – има изпълнени от 91 % до 100 %
от показателите в оценявания критерий.
5. Точките на критерия, формирани по т. 4,
се умножават с коефициент на тежест и се получава крайна оценка на критерия.
6. Оценката е сумарен резултат от оценките
на всички показатели по трите критерия.
7. Полученият резултат съответства на следните оценки:
от 29 точки (91 %) до 32 точки (100 %) – отлична оценка за срок 5 години;
от 26 точки (81 %) до 28 точки (90 %) – много
добра оценка за срок 4 години;
под 28 точки (80 %) – без право на обучение.
Кри- Брой по- %-но из- Точки на
терий казатели в пълнение критерия
критерия на критерия от общия брой
показатели
1.
А – 4 или
Б – 4
2.
А – 9 или
Б – 9

Коефи- Оценка
циент
на
тежест

Х4
Х4

“
Заключителна разпоредба
§ 14. Наредбата влиза в сила в деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Б. Нанев
227

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ
ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД
№ ЗЦУ-1327 от 19 декември 2009 г.
№ РД-07-485 от 19 декември 2009 г.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и т. 7 от Закона
за Националната агенция за приходите и чл. 20,
ал. 4 и 5 от Закона за статистиката, чл. 92, ал. 3,
чл. 219, ал. 4, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 от Закона
за корпоративното подоходно облагане и чл. 51 от
Закона за данъците върху доходите на физическите
лица, както и с оглед оптимизиране на процеса на
подаване на годишен отчет за дейността пред Националния статистически институт и Националната
агенция за приходите, с тази съвместна заповед
определяме реда, начина и сроковете за подаване
на годишния отчет за дейността на задължените
съгласно посочените по-горе разпоредби лица (респонденти) и утвърждаваме образци на съответните
формуляри:
I. Групи задължени лица, съдържание и форма
на годишния отчет за дейността и разпространение
на формулярите
Дефинират се следните групи юридически и
физически лица, съответно респонденти, които
през 2010 г. трябва да подадат годишен отчет за
дейността (ГОД):
1. нефинансови предпри яти я, несъставящи
баланс (ЕТ);
2. нефинансови предприятия, съставящи баланс;
3. предприятия в ликвидация или в несъстоятелност;
4. предприятия с нестопанска цел – сдружения
и фондации, вкл. политически партии, църкви,
читалища и др.;
5. застрахователи;
6. инвестиционни предприятия – инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества
със специална инвестиционна цел;
7. здравноосигурителни дружества;
8. пенсионноосигурителни дружества;
9. пенсионни фондове;
10. бюджетни предприятия;
11. банки.
Съдържанието и формата на годишните отчети
за дейността през 2009 г., които трябва да подават
отделните групи данъчно задължени лица, респективно респонденти, съгласно чл. 92, ал. 3, чл. 219,
ал. 4, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 ЗКПО, чл. 51
ЗДДФЛ и чл. 20 ЗСт, са:
1. за нефинансовите предприятия, несъставящи
баланс (ЕТ) – съгласно приложение № 1;

2. за нефинансовите предприятия, съставящи
баланс – съгласно приложение № 2;
3. за предприятията в ликвидация или в несъстоятелност – съгласно приложение № 3;
4. за предприятията с нестопанска цел – съгласно приложение № 4;
5. за застрахователите – съгласно приложение
№ 5;
6. за инвестиционните предприятия – съгласно
приложение № 6;
7. за здравноосигурителните дружества – съгласно приложение № 7;
8. за пенсионноосигурителни дружества – съгласно приложение № 8;
9. за пенсионните фондове – съгласно приложение № 9;
10. за бюджетните предприятия – статистически
справки съгласно приложение № 10;
11. за банките – годишен финансов отчет съгласно Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти (МСС) и статистически
справки съгласно приложение № 10.
При подаването на годишния отчет за дейността лицата, включително на бюджетна издръжка,
притежаващи клонове, поделения, дейности, звена
и мероприятия, задължително подават отделни статистически справки за своите поделения, клонове,
дейности, звена и мероприятия, включително и на
територията на друга община, съгласно указанията
към всеки формуляр.
Формулярите на годишни отчети на лицата
по т. от 1 до 9 и статистическите справки за
лицата по т. 10 и 11 могат да бъдат изтеглени и
разпечатани от официалните интернет страници
на НСИ и НАП: www.nsi.bg и www.nap.bg.
Формулярите на годишни отчети на лицата по
т. от 4 до 9 включително могат да бъдат изтеглени
в електронен вариант (Excel формат) от официалните интернет страници на НСИ и НАП: www.nsi.
bg и www.nap.bg.
Комплекти от формулярите на хартиен носител
за нефинансовите предприятия, съставящи баланс,
за предприятията с нестопанска цел и за инвестиционните предприятия ще се предлагат от НСИ
срещу заплащане единствено в териториалните
статистически бюра на НСИ.
Формулярът на годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ), на
хартиен носител, ще се разпространява безплатно
в съответните териториални структури на НАП
и в териториалните статистически бюра на НСИ.
II. Условия, ред и законоустановени срокове за
подаване на годишните отчети за дейността
1. Общи разпоредби.
Съгласно чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 4, чл. 252,
ал. 2, чл. 259, ал. 3 ЗКПО и чл. 51 ЗДДФЛ юридическите и физическите лица заедно с годишната
данъчна декларация подават и годишен отчет за
дейността в срок до 31.03.2010 г. – за задължените лица по ЗКПО, и в срок до 30.04.2010 г. – за
задължените лица по ЗДДФЛ.
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Годишният отчет за дейността може да бъде
подаден по един от следните начини:
1.1. Подаване по електронен път чрез въвеждане
в реално време (on-line) в ИС „Бизнес статистика“ – само за лицата по т. от 1 до 3 вкл., т. 10 и 11.
Годишният отчет за дейността се подава (въвежда on-line) чрез интернет достъп до Информационна
система „Бизнес статистика“ на следния интернет
адрес – https://isbs.nsi.bg, като в съответствие с
нормативната уредба лицата задължително ползват
универсален електронен подпис.
Подаването на годишния отчет за дейността
по електронен път трябва да е приключило преди подаване на годишната данъчна декларация.
Отчетът се счита за подаден при преминаването
му в статус „Успешно обработен“. В годишната
данъчна декларация задължително се отбелязва
уникалният идентификатор (ID номер) на успешно
обработения отчет в ИС „Бизнес статистика“. При
приемането на декларацията се извършва контрол
за наличието и статуса на въведения отчет по
посочения уникален идентификатор.
1.2. Подаване чрез попълване (в off-line режим)
на електронни формуляри (Excel формат) на отчетите и изпращането им по електронна поща – само
за лицата по т. от 4 до 9 включително.
Електронните формуляри могат да бъдат изтеглени от официалните интернет страници на НСИ
и НАП – www.nsi.bg и www.nap.bg.
След попълване на електронните формуляри (в
off-line режим) изходните файлове задължително
се подписват с универсален електронен подпис в
съответствие с нормативната уредба и се изпращат
по електронна поща на e-mail адрес: Report2009@
nsi.bg.
Ако отчетът е попълнен коректно, на e-mail адреса, от който е изпратен електронният формуляр,
се получава отговор с входящ номер от системата
за електронни формуляри. В противен случай се
получава съобщение за грешка, която трябва да
се коригира и формулярът да се изпрати отново.
Времето за получаване на съобщението (отговора) с входящ номер или за грешка е до 2 часа от
момента на получаване на отчета на e-mail адреса
Report2009@nsi.bg. НСИ не гарантира доставката
на съобщението в посоченото време при наличие
на проблеми от страна на интернет доставчиците
на задължените лица.
Подаването на годишния отчет за дейността
следва да е приключило преди подаване на годишната данъчна декларация, в която задължително се
отбелязва входящият номер, получен след успешното изпращане на коректните формуляри. При
приемането на годишната данъчна декларация се
извършва контрол на посочения входящ номер.
1.3.Подаване на попълнени формуляри на хартиен носител.
Попълнени хартиени формуляри на годишен
отчет за дейността се подават единствено с го-
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дишната данъчна декларация на хартиен носител
в съответните териториални структури на НАП,
по пощата с обратна разписка или в пощенската
станция.
Приетата на хартиен носител годишна данъчна
декларация получава уникален входящ номер, който
задължително се записва като входящ номер и на
годишния отчет за дейността.
2. Специфични разпоредби, прилагани за различните групи лица.
2.1. За нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ), нефинансовите предприятия,
съставящи баланс, предприятията в ликвидация
или в несъстоятелност, както и за бюджетните
предприятия:
Лицата по раздел I, т. 1, 2, 3 и 10 могат да подадат годишния отчет за дейността си по реда и
при условията на т. 1.1 или т. 1.3.
2.2. За п ред п ри я т и я та с нес т опа нск а цел,
застрахователните дружества, инвестиционните
предприятия, здравноосигурителните дружества,
пенсионноосигурителните дружества и пенсионните фондове:
Лицата по раздел I, т. 4, 5, 6, 7, 8 и 9 могат да
подадат годишния отчет за дейността си по реда
и при условията на т. 1.2 или т. 1.3.
2.3. За банките:
Лицата по раздел I, т. 11 подават частта от
годишния отчет за дейността си, представляващ
статистически справки съгласно приложение 10,
по реда на т. 1.1.
Годишният финансов отчет, изготвен съгласно
Закона за счетоводството и МСС, се подава заедно
с годишната данъчна декларация независимо от
избрания начин за подаването є.
2.4. За лицата, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация:
Всички лица, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2009 г.,
но са длъжни да представят годишен отчет за
дейността си през 2009 г., съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчета единствено
в информационната система на НСИ или в съответното ТСБ на хартия.
Заповедта влиза в сила от 01.01.2010 г. и е със
срок на действие до 31.12.2010 г.
Заповедта се публикува на официалните интернет страници на НАП и НСИ.
Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагаме на заместник изпълнителните
директори на НАП, отговорни съответно за анализ на политиката и методология, международно
сътрудничество и информационна система, и за
бизнес процеси и оперативна дейност, както и
на ресорния зам.-председател на НСИ и главния
секретар на НСИ.
Председател на НСИ: М. Коцева
Изпълнителен директор на НАП: Кр. Стефанов
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Приложение № 1
Приложение 1
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

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

Входящ № и дата

Гр. (с.) ................................................................................
Община ............................................................................

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА
Годишният отчет се попълва от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл. 32 от
Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 100 хил. лв. през 2009 г., на основание на Закона за статистиката,
Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Представянето на годишния отчет в срок до 30 април 2010 г. е задължително съгласно ЗКПО, ЗДДФЛ, Закона за статистиката и Националната
статистическа програма за 2010 година. Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО, чл. 83 от ЗДДФЛ и чл. 52 от
Закона за статистиката.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕЗ 2009 ГОДИНА
I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район*

Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощ. кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон
Телефони***

Факс***
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II. Място на извършване на дейността
Населено място, в което предприятието извършва дейността си.
Област
Община
Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

III. Икономическа дейност
№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
нетните приходи от
продажби през 2009 г. в %

Код по
КИД-2008**

Код по
НКИД-2003**

1.
2.
3.
4.
5.
6.

УКАЗАНИЯ
Икономическа дейност:
В този раздел се посочват дейностите, извършвани от предприятието през 2009 година. За тяхното описание трябва да се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg.
_______________
* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.
*** В първата клетка се вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) ................................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Община ............................................................................

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА
Наименование на разходите
а
А. Разходи
І. Разходи за оперативна дейност
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство
Разходи за суровини, материали и външни услуги
Суровини и материали
Външни услуги
Разходи за персонала
в това число:
Разходи за възнаграждения
Разходи за осигуровки
от тях: осигуровки, свързани с пенсии
Разходи за амортизация и обезценка
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи
в това число:
Разходи за амортизация
Разходи от обезценка
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи
Други разходи
в това число:
Балансова стойност на продадените активи
Провизии
Общо за група I
ІІ. Финансови разходи
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като
текущи (краткосрочни) активи
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
Разходи за лихви и други финансови разходи
в това число:
Разходи, свързани с предприятия от група
Отрицателни разлики от операции с финансови активи
Общо за група II
Б. Печалба от обичайна дейност
ІІІ. Извънредни разходи
в т.ч. за природни и други бедствия
Общо разходи (І + ІІ + ІІІ)
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)
ІV. Разходи за данъци от печалбата
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък
Г. Печалба (В - ІV - V)
Всичко (Общо разходи + ІV + V + Г)

Код на
реда
б

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

11100
11110
11200
11210
11220
11000
14000
12000
12100
13000
14100
14200
14300
14400
14500

Сума - хил. лв.
текуща
предходна
година
година
1
2
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Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
предходна
година
година

1

2

А. Приходи
І. Приходи от оперативна дейност
15100

Нетни приходи от продажби
Продукция

15110

Стоки

15120

Услуги

15130

в това число:
Приходи от търговско-посредническа дейност

15131

Приходи от наеми

15132

Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме

15133

Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство

15200

Разходи за придобиване на активи по стопански начин

15300

Други приходи

15400

в това число:
Приходи от финансирания

15410

от тях: от правителството

15411

Приходи от продажба на суровини и материали
Приходи от продажба на дълготрайни активи
Общо за група I
ІІ. Финансови приходи
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи
в т. ч. приходи от предприятия от група
Други лихви и финансови приходи
в това число:
Приходи от предприятия от група
Положителни разлики от операции с финансови активи
Положителни разлики от промяна на валутни курсове
Общо за група II
Б. Загуба от обичайна дейност
ІІІ. Извънредни приходи
в т.ч. получени застрахователни обезщетения
Общо приходи (І + ІІ + ІІІ)
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)
Г. Загуба (В + ІV + V )
Всичко (Общо приходи + Г)

15420
15430
15000
16100
16110
16200
16210
16300
16310
16320
16330
16000
19000
17000
17100
18000
19100
19200
19500

Справка 1. Други разходи

(Хил. левове)
Видове

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

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

Отчет
1
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Справка 2. Заети лица

Код на
реда

а
Наети лица по договор за управление и контрол (без тези, включени в код 1600,1001 и 1500 )
Работещ собственик
Наети по трудов договор
в т. ч. работещи по четири и под четири часа
Наети по извънтрудови правоотношения (граждански договор)
Пенсионери от всички заети във фирмата
от тях в трудоспособна възраст
Неплатени семейни работници
Отработени човекодни от всички наети по трудов договор (код 1001) през годината
в т. ч. от наетите на непълно работно време (код 1300)
Отработени човекочасове от наетите по трудов договор (код 1001) през годината
в т. ч. от наетите на непълно работно време (код 1300)

б
1400
1600
1001
1300
1500
1700
1710
1800
1910
1911
1930
1931

Среден
годишен
брой
1

Разходи за
възнаграждения (без
обезщетенията по КТ)
- левове
2
x

х
х
х
х
х
х
х

В справка 2, кол.1 за кодове от 1400 до 1710 се посочва средния годишен брой на заетите, изчислен по следната формула:
сумата от броя на заетите за всеки месец
Среден годишен брой заети
=
12 (брой на месеците в годината)
Пример: Във фирма Х от м. март са назначени 2 души, през септември са назначени още двама души до края на годината.
(10 х 2) + (4 х 2)
28
Среден годишен брой заети
=
=
≈2
12
12
На код 1400 се посочва броят на лицата и разходите за възнаграждения на наетите по договор за управление и контрол.
На код 1600 се посочва само работещият собственик, който участва пряко в управлението на дейността на фирмата.
На код 1001 се посочват лицата наети по трудово правоотношение съгласно Кодекса на труда без лицата в отпуск по майчинство.
На код 1300 кол. 1 се посочват лицата наети на непълно работно време преизчислени към пълна затост.
Например: две лица назначени на полудневна работа трябва да се посочат като една бройка. Тези лица се посочват като една бройка и на код 1001.
На код 1500 се посочват лицата наети по извънтрудови правоотношения.
Независимо, че са посочени на някой от кодовете 1400,1600,1001,1500 и 1800, заетите пенсионери се посочват и на код 1700, а на код 1710 - само тези от
тях, които са в трудоспособна възраст.
В кол. 2 се посочват начислените суми за възнаграждение на труда в левове - цели числа.
За отработен човекоден се счита всяко явяване на работа независимо от продължителността на отработеното време.
В отработените човекочасове се включват всички фактически отработени от лицата редовни и извънредни часове.

Справка 3. Дълготрайни материални и нематериални активи
Код на
реда
а
ДМА по отчетна стойност към 01.01.2009 г.
ДМА по отчетна стойност към 31.12.2009 г.
Разходи за придобиване на ДМА през 2009 г.
Придобити ДМА през 2009 г.
Разходи за придобиване на НДМА през 2009 г.
в т. ч. за програмни продукти

б
62001
62004
45003
45005
61002
61003

(Хил. левове)
Общо

земи

1

2
х

сгради и
строителни
съоръжения
3
х

х
х

х
х

машини,
оборудване и апаратура
4
х

х
х

транспортни
средства и
други
5
х

х
х

В справка 3 на кодове 62001 и 62004 се посочва стойността, записана в инвентарната книга или в счетоводните регистри на собствените ДМА.
На код 45003 се посочва в хил. левове стойността на направените през годината разходи за придобиване на дълготрайни материални активи чрез
закупуване и строителство.
На код 45005 се посочва в хил. левове стойността на всички придобити през годината ДМА чрез закупуване и чрез въведени в действие строителни
обекти по реда на Наредба № 2 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
На код 61002 се посочва в хил. левове стойността на разходите за придобиване на нематериални дълготрайни активи.
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Справка 4. Материални запаси
Код на
реда
а
Материални запаси
Суровини и материали
Незавършено производство
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод
Продукция и стоки
Продукция
Стоки
Предоставени аванси

б
03100
03110
03120
03121
03130
03131
03132
03140

Сума - хил.лв.
текуща
година
1

предходна
година
2

Справка 5. Търговски обекти за продажби на дребно към 31.12.2009 година
Вид и стокова специализация на търговските обекти
а
СТОПАНИСВАНИ ОБЕКТИ ПО ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩО
Будки и сергии в стационарната търговска мрежа
Подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати)
Складове - магазини
Бензиностанции
Газостанции
Магазини и павилиони - общо
Плодове и зеленчуци
Месо и месни продукти
Риба и рибни продукти
Хляб и хлебни изделия
Захарни и сладкарски изделия
Алкохолни и безалкохолни напитки
Специализирани магазини с други хранителни стоки
Неспециализирани с разнообразни хранителни стоки
Аптеки и санитарни магазини
Оптика
Парфюмерия, козметика и тоалетни принадлежности
Текстилни изделия
Облекло
Обувки и кожени изделия
Мебели, осветителни тела и стоки за домакинството
Радио- и телевизионни стоки, електродомакински уреди
Аудио- и видеокасети, CD и DVD със звуко- и видеозаписи
Железария, лакове, бои
Строителни и отоплителни материали
Книги, вестници и списания
Моторни превозни средства и резервни части
Специализирани магазини с други нехранителни стоки
Неспециализирани с разнообразни нехранителни стоки

Код на
реда
б
7500
7510
7520
7530
7540
7550
7560
7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7569
7570
7571
7572
7573
7574
7575
7576
7577
7578
7579
7580
7581
7582
7583

Площ на
търговската
зала - м2
2

Брой
1

х
х
х
х
х

Справка 5 се попълва от всички отчетни единици, които към края на 2009 г. са извършвали продажби на дребно в стопанисвани от тях търговски обекти (постоянно действащи, сезонни и в ремонт до 1 месец) с различна форма на организация - магазини и павилиони, будки и сергии, подвижни обекти за разносна
и развозна търговия (вкл. автомати), складове - магазини, бензиностанции и газостанции. Павилионите са обекти от лека конструкция, които, както и магазините, притежават търговска зала. Ако част от площта на големите магазини е наета от друго юридическо или физическо лице за осъществяване на продажби,
тази част се счита за самостоятелен магазин. Стоковата специализация на един магазин (павилион) се определя съобразно преобладаващия дял (над 1/3) на
продажбите от определената стокова група, в стойността на всички продажби за отчетния период. Ако никоя от продаваните стокови групи не формира такъв дял, обектът се определя като неспециализиран магазин с разнообразни хранителни стоки (вкл. супермаркети) или с разнообразни нехранителни стоки.
Търговска площ е площта на търговската зала без складови и други спомагателни помещения.
Будките представляват търговски обекти за продажби на дребно без търговска зала. Това е определящият признак за класифицирането им като такива, без
значение какъв вид стока се продава в тях.
Броят на всички стопанисвани обекти от един вид стокова специализация се записва на един ред.
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

б

а

в

Измерителна
единица

1

количество

2

количество

10

Стойност на промишлените услуги на ишлеме (вкл. ненаблюдаваната продукция) - общо

Раздел ІІ. Справка за промишлените услуги на ишлеме (вкл. ненаблюдаваната продукция)

3

общо
6

стойност в хил. лв.
(без ДДС и акцизи)
7

099

Лице за контакт:

(подпис)
(телефон)

(име,презиме,фамилия)

Време
(в минути)
12

9

(име,презиме,фамилия)

Дата:

б

а
Моля, посочете колко време Ви отне подготовката
на данните и попълването на справката

Код на реда

8

Отбележете с
"X" продукта,
ако е нов или
стойност в хил. лв.
значително
(без ДДС и акцизи) усъвършенстван

в т.ч. на вътр. пазар

количество

Продажби

Раздел ІII. Справка за натовареността

5

количество

общо

ВЕСТНИК

Ръководител:
Съставител:

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

4

в т.ч. за
чуждестранни
клиенти

Производство
в т.ч. на ишлеме
стойност в хил. лв.
(без ДДС и акцизи)

ДЪРЖАВЕН

* Промишлените продукти включват промишлени изделия и промишлени услуги

Наименование на продукта

Код по
ПРОДПРОМ
2009

общо

Раздел І. Справка за производсвото и продажбите на промишлени продукти

СПРАВКА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБИТЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ ЗА 2009 ГОДИНА*

Община ............................................................................

Гр. (с.) ................................................................................

БРОЙ 5
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ВЕСТНИК

БРОЙ 5

УКАЗАНИЯ
Справката се попълва само от промишлените предприятия с определена икономическа дейност в класове: 11.03, 14.20, 18.14, 23.41, 23.44,
23.49 и 23.65 по КИД-2008, с нетни приходи от продажби на промишлена продукция и промишлени услуги за 2009 г., посочени на кодове
15110 кол.1 и 15133 кол.1 от ОПР общо в размер на 20 и повече хил. лева.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ:

Раздел I.
Колона 1.„Производство общо” в количество - за всеки продукт се посочва цялата действително произведена промишлена продукция
през отчетния период, независимо дали е продадена, останала като запас или е използвана за по нататъшна преработка (вътрешен оборот), включително производството на ишлеме. При производство на ишлеме, производството в количество се отчита от предприятието,
което действително произвежда продукцията (изпълнителя ).
Колона 2.„в т.ч. на ишлеме” в количество - за всеки продукт се посочва цялата продукция, произведена на ишлеме от изпълнителя.
Колона 3.„в т.ч. на ишлеме - общо” в стойност - за всеки продукт се посочва стойността, получена за извършената услуга в хил. лв., без
ДДС и акцизи.
Колона 4.„в т.ч. за чуждестранни клиенти” в стойност - за всеки продукт се посочва стойността, получена за извършената услуга в хил.
лв., без ДДС и акцизи за чуждестранни клиенти.
Колона 5.„Продажби общо” в количество - за всеки продукт се посочва цялото количество продадена собствена промишлена продукция през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производство на ишлеме продажбите в количество и
стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя).
Колона 6.„Продажби общо” в стойност - посочва се нетния размер на приходите от продажба на собствена промишлена продукция в
хил.лв., без ДДС и акцизи.
Колона 7.„в т.ч. Продажби на вътрешния пазар” в количество - за всеки продукт се посочва цялото количество продадена собствена
промишлена продукция на вътрешния пазар през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производството на ишлеме продажбите на вътрешния пазар в количество и стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава
(ишлемодателя).
Колона 8.„в т.ч. Продажби на вътрешния пазар” в стойност - посочва се нетния размер на приходите от продажба на вътрешния пазар
на собствена промишлена продукция в хил.лв., без ДДС и акцизи.
Колона 9.„Нов или значително усъвършенстван продукт”- отбелязва се с „Х”.
Раздел II.
Колона 10. „Стойност на промишлените услуги на ишлеме - общо” - посочва се цялата стойност за извършените услуги на ишлеме за
продуктите в Раздел I, включително и за ненаблюдаваните.
Колона 11. „в т.ч. за чуждестранни клиенти” - посочва се цялата стойност за извършените услуги на ишлеме за чуждестранни клиенти
за продуктите в Раздел I, включително и за ненаблюдаваните.
Раздел III.
Колона 12. Справка за натовареността - посочва се времето (в минути), необходимо за подготовка на данните, както и времето за самото попълване на справката.
За попълване на Справката на хартиен носител, можете да разгледате и разпечатате необходимия Ви брой Справки за всяка дейност от
интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg, рубрика „Формуляри”.
Друга възможност е да попълните Справката, след разглеждане Номенклатурата на промишлената продукция от интернет страницата на
НСИ – www.nsi.bg, рубрика „Класификации и номенклатури”, ПРОДПРОМ 2009.

БРОЙ 5
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Приложение № 2
Приложение 2
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

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

Входящ № и дата

Гр. (с.) ...............................................................................
Община ...........................................................................

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2009 ГОДИНА
Годишният отчет се попълва от всички нефинансови предприятия, съставящи баланс, с изключение на банките, застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните фондове, пенсионноосигурителните и здравноосигурителните дружества, бюджетните
предприятия и предприятията с нестопанска цел, на основание на Закона за статистиката, Закона за корпоративното подоходно облагане
(ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Представянето на годишния отчет в срок до 31 март 2010 г. е задължително съгласно ЗКПО, ЗДДФЛ, Закона за статистиката и Националната
статистическа програма за 2010 година. Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО, чл. 83 от ЗДДФЛ и чл. 52 от
Закона за статистиката.
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 2009 година

2.

Справка за местните единици за 2009 година

3.

Счетоводен баланс към 31.12.2009 година

4.

Отчет за приходите и разходите за 2009 година

5.

Отчет за собствения капитал за 2009 година

6.

Отчет за паричните потоци за 2009 година

7.

Справка за приходите и разходите от лихви за 2009 година

8.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2009 година

9.

Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2009 година

10.

Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2009 година

11.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2009 година

12.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2009 година

13.

Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2009 година

14.

Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2009 година

15.

Справка за продажбите и търговските обекти през 2009 година

16.

Отчет за наличностите, постъпленията и разходите на суровини и материали за 2009 година

17.

Отчет за разходите на горива и енергия за 2009 година

18.

Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2009 година

19.

Справка за производството и продажбите на промишлени продукти през 2009 година

С Т Р.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

Пощ. кутия

Електронна поща
Интернет страница
Факс***

Мобилен телефон
Телефони***

II. Собственост към 31.12.2009 година
Собствеността на предприятието е:

Относителен дял
от капитала в %

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

100.00

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

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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III. Икономическа дейност
№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
нетните приходи от
продажби през 2009 г. в %

Код по
КИД-2008**

Код по
НКИД-2003**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
IV. Място на извършване на дейността
На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва дейност?
Ако броя на местата е повече от 1, попълнете и съответния брой приложения „Данни за местните единици”.
Населено място, в което предприятието извършва преобладаващата си дейност:
Област
Община
Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

УКАЗАНИЯ
Собственост:
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.
Икономическа дейност:
В този раздел се посочват дейностите, извършвани от предприятието през 2009 година. За тяхното описание трябва да се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg

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

С Т Р.
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БРОЙ 5

ДАННИ ЗА МЕСТНАТА ЕДИНИЦА ЗА 2009 Г.
Пореден номер
Наименование на местната единица:

Място на извършване на дейността:
Област
Община

Район*

Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощ. кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс***

Телефони***
Вид дейност описание
Бруто приходи от продажби (вкл. акцизи, без ДДС в хил. лв.)
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
Разходи за възнаграждения (в хил. лв.)
Размер на направените инвестиции (в хил. лв.)

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

Код (КИД-2008)
Код (НКИД-2003)

БРОЙ 5
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СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2009 Г.
УКАЗАНИЯ
Местни единици:
Съгласно определението на ЕВРОСТАТ, местна единица „МЕ” е предприятие или част от предприятие, което извършва дейност на собствен
адрес и с постоянен персонал (минимум един човек на непълен работен ден). Предприятието, отговорно за една или повече МЕ трябва да
има възможност да предоставя информация за нея/тях.
„Наименование на МЕ”: Името на МЕ трябва да е уникално. То се образува като към името на предприятието се прибави населеното място, район, квартал или ж.к.. В случай, че има повече от една местна единица в един и същ район/квартал/ж.к. се добавя описание или пореден номер. Ако управлението на предприятието е на адрес, различен от този на описаните местни единици, създайте и местна единица
на офиса, от който се извършва управлението. За такава местна единица името се формира като към името на предприятието се добави
текста „- ОФИС”.
„Място на извършване на дейността” е възможно най-детайлния адрес на местната единица, за който предприятието може да предостави данни (подробен адрес, населено място, община, област).
„Бруто приходи от продажби” (вкл. акцизи, без ДДС, в хил.лв.) за местната единица. Сумата от брутните приходи от продажби в местните
единици да е равна на код 15500 на Раздел І от „Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2009 година” за
предприятието.
„Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение” за местната единица. Сумата от наетите лица
в местните единици да е равна на код 1000, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2009
година” 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 2009 година” 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 2009 година” за предприятието.
„Разходи за възнаграждения” (в хил. лв.) за местната единица. Сумата от разходите за възнаграждения за всички въведени местни единици да бъде равна на разходите за възнаграждения за предприятието - код 10310, к.1 от „Отчет за приходите и разходите за 2009 година”.
„Размер на направените инвестиции” (в хил. лв.) за местната единица. 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 за 2009 година”.
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Отчетна единица: .......................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Гр. (с.) ...............................................................................
Община ...........................................................................

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2009 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии
а
A. Записан, но невнесен капитал
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи
I. Нематериални активи
Продукти от развойна дейност
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни
права и активи
в това число:
За водноелектрически централи
За вятърни генератори
За слънчеви колектори
За термопомпи
Търговска репутация
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане
в т. ч. предоставени аванси
Общо за група I
II. Дълготрайни материални активи
Земи и сгради
Земи
Сгради
Машини, производствено оборудване и апаратура
в това число:
За водноелектрически централи
За вятърни генератори
За слънчеви колектори
За термопомпи
Съоръжения и други
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане
в т. ч. предоставени аванси
Общо за група ІI
III. Дългосрочни финансови активи
Акции и дялове в предприятия от група
Предоставени заеми на предприятия от група
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия
Дългосрочни инвестиции
Други заеми
Изкупени собствени акции номинална стойност
Общо за група III
IV. Отсрочени данъци
Общо за раздел Б

Код на
реда
б
01000

02110
02120
02121
02122
02123
02124
02130
02140
02141
02100
02210
02211
02212
02220
02221
02222
02223
02224
02230
02240
02241
02200
02310
02320
02330
02340
02350
02360
02370
02300
02400
02000

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

Код на
реда

а

б

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

03110

Незавършено производство

03120

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

03121
03130

Продукция

03131

Стоки

03132

Предоставени аванси
Общо за група I

03140
03100

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

03210
03211
03220
03221
03230
03231
03240
03241
03200

III. Инвестиции
Акции и дялове в предприятия от група

03310

Изкупени собствени акции номинална стойност

03320

Други инвестиции
Общо за група III

03330
03300

IV. Парични средства
Kасови наличности и сметки в страната

03410

Касови наличности в лева

03411

Касови наличности във валута (левова равностойност)

03412

Разплащателни сметки

03413

Блокирани парични средства

03414

Парични еквиваленти

03415

Касови наличности и сметки в чужбина

03420

Касови наличности в лева

03421

Касови наличности във валута

03422

Разплащателни сметки във валута

03423

Блокирани парични средства във валута

03424

Общо за група IV

03400

Общо за раздел В

03000

Г. Разходи за бъдещи периоди

04000

Сума на актива (А+Б+В+Г)

04500

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

Код на
реда

а

б

А. Собствен капитал
I. Записан капитал
Акционерен капитал

05100
05110

Котирани акции на финансовите пазари

05111

Некотирани акции на финансовите пазари

05112

Други видове основен капитал

05120

ІІ. Премии от емисии

05200

ІІІ. Резерв от последващи оценки

05300

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

05310

IV. Резерви
Законови резерви

05410

Резерв, свързан с изкупени собствени акции

05420

Резерв съгласно учредителен акт

05430

Други резерви
Общо за група ІV

05440
05400

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

05510
05520

Общо за група V

05500

VІ. Текуща печалба (загуба)

05600

Общо за раздел А

05000

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

06100

Провизии за данъци

06200

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

06210
06300
06000

В. Задължения
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите

07100

До 1 година

07101

Над 1 година

07102

Задължения към финансови предприятия

07200

До 1 година

07201

Над 1 година

07202

Получени аванси

07300

До 1 година

07301

Над 1 година

07302

Задължения към доставчици

07400

До 1 година

07401

Над 1 година

07402

Задължения по полици

07500

До 1 година

07501

Над 1 година

07502

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

Раздели, групи, статии
а

б

Задължения към предприятия от група

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

07600

До 1 година

07601

Над 1 година

07602

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия

07700

До 1 година

07701

Над 1 година

07702

Други задължения

07800

До 1 година

07801

Над 1 година

07802

в това число:
Към персонала

07810

До 1 година

07811

Над 1 година

07812

Осигурителни задължения

07820

До 1 година

07821

Над 1 година

07822

Данъчни задължения

07830

До 1 година

07831

Над 1 година

07832

Общо за раздел В

07000

До 1 година

07001

Над 1 година

07002

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди

08000

в това число:
Финансирания

08001

Приходи за бъдещи периоди

08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г)

08500

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Гр. (с.) ...............................................................................
Община ...........................................................................

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА
Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

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

10100

Разходи за суровини, материали и външни услуги

10200

Суровини и материали

10210

Външни услуги

10220

Разходи за персонала

10300

в това число:
Разходи за възнаграждения

10310

Разходи за осигуровки

10320

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

10321
10400
10410

в това число:
Разходи за амортизация

10411

Разходи от обезценка

10412

Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи
Други разходи

10420
10500

в това число:
Балансова стойност на продадените активи

10510

Провизии

10520

Общо за група І

10000

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

11100
11110
11200

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

11210
11220

Общо за група ІІ

11000

Б. Печалба от обичайна дейност

14000

ІІІ. Извънредни разходи

12000

в т. ч. за природни и други бедствия

12100

Общо разходи (І + ІІ + ІІІ)

13000

В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)

14100

ІV. Разходи за данъци от печалбата

14200

V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък

14300

Г. Печалба (В - ІV - V)

14400

Всичко (Общо разходи + ІV + V + Г)

14500

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

ВЕСТНИК

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

С Т Р. 9 3
Код на
реда
б

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

15100
15110
15120
15130
15131
15132
15133
15200
15300
15400
15410
15411
15420
15430
15000
16100
16110
16200
16210
16300
16310
16320
16330
16000
19000
17000
17100
18000
19100
19200
19500

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2009 ГОДИНА
Раздел I. Приходи от оперативна дейност
Видове
а
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)
в т. ч. приходи от населението*
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител
Левова равностойност на валутните приходи от износ
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти
от тях: от страни членки на ЕС
Приходи от услуги на ишлеме
в т. ч. на чуждестранни клиенти
* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

(Хил. левове)

Код на
реда
б
15500
15510
15600
15700
15710
15711
15800
15810

Отчет за
годината
1
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94

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)
Видове

Код на
реда
б

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

Код на
реда
б

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

а
Разходи за суровини и материали
21000
Енергийни продукти *
21110
Вода
21120
Резервни части и окомплектовки
21130
Други
21140
* Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топло-енергия).
Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)
Видове
а
Разходи за външни услуги
Застраховки
в т. ч. социални застраховки
Суми по граждански договори и хонорари
в т. ч. на наетите лица, работещи във фирмата
Наеми
в т. ч. на дълготрайни материални активи
Суми по договор с подизпълнител
в т. ч. със строителни фирми
Плащания на агенции за набиране на персонал
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги
Нает транспорт
Текущ ремонт
в това число на:
Сгради
Машини и оборудване
Консултантски дейности
в това число:
Юридически
Счетоводни и одиторски
Рекламни дейности
Други
в това число:
За ползване на воден обект (заустване)
За заустване и пречистване на отпадъчни води в обществената канализация и СПСОВ
За събиране и третиране на отпадъци

31000
31110
31111
31120
31121
31130
31131
31140
31141
31150
31160
31170
31180
31181
31182
31190
31191
31192
31200
31210
31211
31212
31213

Раздел ІV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)
Видове
а
Други разходи
Балансова стойност на продадените активи
Стоки
Суровини и материали
Млади животни и животни за угояване
Дълготрайни материални и нематериални активи
Разходи за командировки
Други

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

Раздел V. Дивиденти
Показатели
а
Приходи от дивиденти
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група
Изплатени дивиденти през годината
в т.ч. изплатени на бюджета

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

Код на
реда
б
51100
51110
51200
51210

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1
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Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)
Код на
реда
б

Дейности
а
Общо
в т. ч. продажби на собствени отпадъци и вторични суровини
Растениевъдство
Животновъдство
Спомагателни дейности в селското стопанство
Лов и спомагателни дейности
Горско стопанство
Рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
в това число:
Събиране, пречистване и доставяне на води
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)
Събиране и обезвреждане на отпадъци
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други )
Строителство
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Сухопътен транспорт
Воден транспорт
Въздушен транспорт
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
Пощенски и куриерски услуги
Хотелиерство
Ресторантьорство
Издателска дейност
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
Радио и телевизионна дейност
Далекосъобщения
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги
Финансови и застрахователни дейности
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)
Юридически и счетоводни дейности
Научно изследователска и развойна дейност
Рекламна дейност и проучване на пазара
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности,
технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)
Туристическа агентска и операторска дейност
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по
почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
в т. ч. по договор с НЗОК
Култура, спорт и развлечение
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други

61000
61001
61110
61120
61130
61140
61150
61160
61170
61180
61190
61200
61201
61202
61203
61204
61205
61210
61220
61230
61240
61250
61260
61270
61280
61290
61300
61310
61320
61330
61340
61350
61360
61370
61380
61390
61400
61410
61420
61430
61440
61450
61460
61470
61471
61480
61490

Дата:
Ръководител:
Съставител:
Лице за контакт:

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

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

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2009 ГОДИНА

12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина
13. Собствен капитал към края на отчетния
период (11±12)
61740

61730

61720

61710

61692

10. Други изменения в собствения капитал
11. Салдо към края на отчетния период

61691

Намаление

61690

61680

61671

61670

Увеличение

8. Покриване на загуба
9. Последващи оценки на активи и пасиви

в т. ч. за дивиденти

61660

61652

1

2

3

4

(подпис)
(телефон)

(име,презиме,фамилия)
(име,презиме,фамилия)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

Дата:

Текуща
Общо
Резерв,
Резерв
печалба/ собствен
Неразпресвързан с
Непокрита загуба
Други
съгласно
капитал
делена
изкупени
загуба
учредителен резерви
печалба
собствени
акт
акции
5
6
7
8
9
10
11

ДЪРЖАВЕН

6. Финансов резултат за текущия период
7. Разпределение на печалбата

61651

Намаление

61650

61640

61630

61620

Увеличение

3. Грешки
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки
5. Изменение за сметка на собствениците

61610

б

Код на
реда

Резерви

96

a
1. Салдо в началото на отчетния период
2. Промени в счетоводната политика

Показатели

Премии Резерв от
Записан
от
последвакапитал
емисии щи оценки Законови

Финансов резултат от
минали години

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

(може да не се попълва от предприятията, които съгласно критериите в Закона за малките и средните предприятия са определени като „Микро“ или „Малки“)

Община ............................................................................

Гр. (с.) ................................................................................

С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Гр. (с.) ...............................................................................
Община ...........................................................................

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2009 ГОДИНА
( Хил. левове)

Наименование на паричните потоци

Код на
реда

а

б

Текущ период
постъпления плащания
1

2

Предходен период
нетен
поток
3

постъпления плащания
4

5

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

61531

Платени и възстановени данъци върху печалбата

61537

Други парични потоци от основна дейност
Общо за раздел А

61532
61533
61534
61535
61536
61538
61530

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи

61541

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

61542

Общо за раздел Б

61543
61544
61545
61546
61540

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

61551
61552
61553
61554
61555
61556
61557

Общо за раздел В

61550

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

61560

Д. Парични средства в началото на периода

61570

x

x

x

x

Е. Парични средства в края на периода

61580

x

x

x

x

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

нетен
поток
6

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Гр. (с.) ...............................................................................
Община ...........................................................................

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ ЗА 2009 ГОДИНА
(Хил. левове)

Сума

Показатели

Код на
реда

начислени

a

б

1

I. Приходи от лихви
Лихви по разплащателни и депозитни сметки

5110

Лихви по предоставени дългосрочни заеми

5120

Лихви по предоставени краткосрочни заеми

5130

Лихви по търговски вземания

5140

Други лихви

5150

Общо за група І

5100

II. Разходи за лихви
Лихви по краткосрочни заеми

5210

Лихви по дългосрочни заеми

5220

Лихви по дългове, свързани с дялово участие

5230

Лихви по неизплатени заплати в срок

5240

Лихви по държавни вземания

5250

Лихви по търговски задължения

5260

Други лихви

5270

Общо за група ІІ

5200
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

платени/
получени
2

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

a

6140

6212
6213
6214
6220

Сгради жилищни

Сгради със смесено предназначение

Машини, производствено оборудване и апаратура,
поточни производствени линии и др., транспортни
средства

6250

Общо за група II
6200

6251

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

в т. ч. предоставени аванси

6231
6240

Други дълготрайни материални активи

6230

в т.ч. съоръжения, изградени чрез строителна
дейност

Съоръжения

6221

6211

Сгради нежилищни

в т.ч. транспортни средства

6210

Земи

6100

Земи и сгради

II. Дълготрайни материални активи

Общо за група I

6141

1

2

2а

3

4

в края на
периода
(1+2-3)

5

6

Лице за контакт:

8

10

11

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

9

12

Дата:

13

(телефон)

(подпис)

14

15

ВЕСТНИК

Съставител:

Ръководител:

7

Балансова
стойност в
края на
периода
(7-14)

( Хил. левове)

Преоценена аморПреоценена
тизация
в
стойност
начисле- отписана в края на
увели- наманачалото
увеличе- намале- в края на
(4+ 5- 6)
на през през пе- периода
периода
чение ление
на
ние
ние
периода риода (8+9-10)
(11+12-13)
периода

Амортизация

Последваща
оценка

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

в т. ч. предоставени аванси

6130

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

6122

Търговска репутация

Програмни продукти, включително разработените по стопански начин
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения
6121

6120

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

в това число:

6111

в т. ч. проучване на природни минерални залежи

Продукти от развойна дейност
6110

б

Показатели

I. Нематериални активи

Код на
реда

в т. ч. на
постъпина
ли от внос на излезв началото постъпии нови лите през
на периода лите през
местно периода
периода
производство

Отчетна стойност на нетекущите активи

Последваща
оценка

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2009 ГОДИНА

Община ............................................................................

Гр. (с.) ................................................................................

БРОЙ 5
С Т Р. 9 9

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Гр. (с.) ...............................................................................
Община ...........................................................................

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,
РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2009 ГОДИНА
А. ВЗЕМАНИЯ

(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Сума на
вземанията

a

б

1

Степен на
ликвидност
до една над една
година
година
2
3

I. Вземания
1. Вземания от клиенти и доставчици (без финансов лизинг)
Нефинансови предприятия
Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователни компании

2000

х

х

2001

х

х

2002

х

х

х

х

х

х

2003
2004
2005

х

х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2006

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2007

х

х

Население

2008

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2009

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2010

х

х

2. Вземания от предоставени търговски заеми
Нефинансови предприятия
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети
Юридически лица с нестопанска цел
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2020
2021

2022
2023
2024
2025
2026

2.1 в т. ч. оформени с ценни книжа1

2027

3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. акцизи)

2030

х

х

4. Данъци за възстановяване от общините

2040

х

х

5. Вземания от персонала

2050

х

х

6. Вземания от подотчетни лица

2060

х

х

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

А. ВЗЕМАНИЯ

(Хил. левове)

Показатели
a
7. Вземания по финансов лизинг

Код на
реда

Сума на
вземанията

б

1

2070

Нефинансови предприятия

2071

Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователни компании

2072

2073
2074
2075

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2076

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2077

Население

2078

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
8. Други вземания

Степен на
ликвидност
до една над една
година
година
2
3

2079
2080

х

х

Нефинансови предприятия

2081

х

х

Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователни компании

2082

х

х

х

х

х

х

2083
2084
2085

х

х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2086

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2087

х

х

Население

2088

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2089

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2090

х

х

2100

х

х

Общо вземания
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Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Сума на
задълженията

a

б

1

Степен на
изискуемост
до една над една
година
година
2
3

I. Задължения
1. Задължения към доставчици и получени аванси (без финансов лизинг)

2110

х

х

Нефинансови предприятия

2111

х

х

Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователни компании

2112

х

х

х

х

х

х

2113
2114
2115

x

x

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2116

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2117

х

х

Население

2118

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2119

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2120

х

х

2. Задължения по облигационни заеми

2130

3. Задължения към финансови предприятия

2140

Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Застрахователни компании
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2141

2142
2143
2144

4. Задължения по получени заеми от държавата

2150

5. Задължения по търговски заеми към:

2160

Нефинансови предприятия
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Население

2161

Юридически лица с нестопанска цел

2164

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2162
2163
2165

5.1 в т. ч. оформени с ценни книжа1

2166

6. Задължения по финансов лизинг

2170

Нефинансови предприятия
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други

2171

2172
2173

БРОЙ 5
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ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели
a

Сума на
задълженията

б

1

7. Задължения към персоналa

2180

х

х

8. Задължения към подотчетни лица

2190

х

х

9. Данъчни задължения към държавата (вкл. акцизи)

2200

х

х

10. Данъчни задължения към общините

2210

х

х

11. Задължения към социалното и здравно осигуряване

2220

х

х

12. Преоформени в държавен дълг кредити

2230

х

х

13. Други задължения

2240

х

х

Нефинансови предприятия

2241

х

х

Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователни компании

2242

х

х

х

х

х

х

2243
2244
2245

х

х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2246

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2247

х

х

Население

2248

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2249

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2250

х

х

2260

х

х

Общо задължения
1

Код на
реда

Степен на
изискуемост
до една над една
година
година
2
3

Менителници, запис на заповед и други.

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

104

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Гр. (с.) ...............................................................................
Община ...........................................................................

СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2009 ГОДИНА
(Хил. левове)

Показатели
a
Притежавани финансови активи в ценни книжа и деривати по институционални сектори издатели
I. Облигации
1. Краткосрочни корпоративни облигации

Стойност
Код на Номинална
преди
реда
стойност
последна
преоценка
б
1
2

2300
2310

Нефинансови предприятия

2311

Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане
и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователни компании и пенсионни фондове

2312

2313

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2314
2315
2320

Нефинансови предприятия

2321

Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане
и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователни компании и пенсионни фондове

2322

2323

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

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

2324
2325
2330
2331
2332
2340
2341
2342

III. Други дългови документи и права

2350

1. Други дългосрочни дългови документи и права

2360

Нефинансови предприятия

2361

Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане
и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователни компании и пенсионни фондове

2362

2363

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367

2364
2365

Преоценена стойност към
31.12.2009
3

БРОЙ 5
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ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5
(Хил. левове)

Стойност
Код на Номинална
преди
реда
стойност
последна
преоценка
б
1
2

Показатели
a
2. Други краткосрочни дългови документи и права

Преоценена стойност към
31.12.2009
3

2370

Нефинансови предприятия

2371

Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане
и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователни компании и пенсионни фондове

2372

2373

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2374
2375
2377

IV. Финансови деривати на:

2380

Нефинансови предприятия

2381

х

Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане
и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователни компании и пенсионни фондове

2382

х

2383

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

х

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

х

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

х

х

2384
2385

х
х

2400
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

Указания за попълване на Справката за притежаваните ценни книжа и финансови деривати
по институционални сектори
Тази справка разглежда част от притежаваните ценни книжа на предприятието. Тя съдържа информация за облигациите, държавните ценни
книжа и другите дългови документи и права, разпределени по институционални сектори издатели на ценните книжа, като отразява статистическите изисквания на Европейските институции.
Ценните книжа се класифицират като краткосрочни или дългосрочни в зависимост от времето от издаването до настъпване на падежа като
краткосрочни със срок до 1 година или дългосрочни със срок над 1 година, за разлика от възприетия класификационен подход
в практиката на предприятието, където ценните книжа са класифицирани в зависимост от намеренията на предприятието да извършва операции с тях.
Позицията „Други дългови документи и права“ включва всички останали сделки с дългови ценни книжа 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: .......................................................
Гр. (с.) ...............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

Община ...........................................................................

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2009 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
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
Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите и длъжностите
от 1.01.2006г.:
Президент, законодатели, висши служители и ръководители

б

Среден списъчен
брой
Общо
1

в т.ч. жени
2

x

x

Средства за работна
заплата (в левове цели числа)
Общо
3

1000
x

1001
1002

1010

Аналитични специалисти

1020

Техници и други приложни специалисти

1030

Административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство

1060

Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии

1070

Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия

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
б

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

в т.ч. постъпили за първи път от образователната система

1830

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
1

БРОЙ 5
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Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

а
Работна заплата - общо (код 3100 = код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150)
(код 3100 = код 1000 к.3)
Основна заплата за действително отработено време
Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по
системите за заплащане на труда)
годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди,
в т.ч.
извънредни заплати и други еднократни възнаграждения
Възнаграждение за платен отпуск
Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на
смени, професионален стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон,
колективен или индивидуален трудов договор
Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО

б

От началото
на годината
(в левове цели числа)
1

3100
3120
3130

в т.ч.
в т.ч.

Начислени средства за работещите по трудово и
служебно правоотношение

Код на
реда

3133
3140

3150
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 II. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица
Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

б

1

2

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

1500

Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл.111 от КТ)

1530

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

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

х

х

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

б

1

2

Разходи за възнаграждения (в левове цели числа)
3

1400

Част ІІІ. Работещи пенсионери

а
Работещи пенсионери - общо (по трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, по граждански договор
и собственици) (код1700 = код1710 + код1720)
в трудоспособна възраст
в т.ч.
над трудоспособна възраст

Разходи за възнаграждения (в левове цели числа)
3

1700
1710
1720
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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БРОЙ 5

УКАЗАНИЯ

ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2009 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд се извършва чрез формуляра по труда “Отчет за
заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд”. Включват се както българските, така и смесените предприятия с чуждо
участие в страната. Отчетът по труда се съставя за целия календарен период с данни, извлечени от първичната документация.
Основен източник на информация при попълването на отчета са ведомостите за заплати.
Обработката на информацията от годишната отчетност по труда в НСИ се извършва по местонамиране на дейността на местните единици
(поделенията), а не по седалище 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, 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 регламентираното по договор непълно работно време и законоустановеното 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; войниците; 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.
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 1.01.2006 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.
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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 КСО, както и обезщетенията и помощите за сметка на осигурителните фондове (отглеждане на дете, временна неработоспособност);
2) допълнителната сума /задължение и разход към персонала/ за компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от
неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет съгл. СС-19.
Средствата за работна заплата, посочени на код 1000 кол. 3 трябва да са равни на тези, посочени на код 3100.
На код 3130 се посочват начислените над основното възнаграждение суми за стимулиране на персонала, и други специфични допълнителни
възнаграждения, определени според прилаганите системи на заплащане на труда или уговорени с колективен или индивидуален трудов
договор.
На код 3133 се посочват само тези суми от код 3130, които имат характер на нерегулярни премии, платени от работодателя през годината:
тримесечни, годишни или с друга периодичност премии, 13-та или 14-та заплата, по случай определени празници (Великден, 24 май, 15
септември, Коледа), допълнителни плащания за платен годишен отпуск и т.н. Не се включват допълнителните възнаграждения (премии),
плащани регулярно на всеки платежен период, дори ако сумата им варира от месец на месец.
На код 3150 се посочват начислените суми за нощен труд, работа на смени, за образователна и научна степен, за професионален стаж, 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 и 225;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 104, 106 и 107;
- от КСО- по чл. 40 ал.4;
11. На код 3170 се посочват осигурителните вноски във фондовете “Безработица”, “Пенсии”, “Трудова злополука и професионална болест”,
“Общо заболяване и майчинство”, “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, “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 по Закона за здравното 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.2 от същия закон.
Част ІІ. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица.
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 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ.
17. 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.
18. 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. 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.
Част ІІІ. Работещи пенсионери.
19. На код 1700 се посочват всички работещи пенсионери, независимо дали са в трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, граждански договор с отчетната единица или са работещи собственици.
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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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички инвеститори съставящи баланс, които през 2009г. са придобили дълготрайни материални активи чрез
действително извършени разходи за строителство и закупуване. 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.
В колона 1 се посочва стойността на дълготрайните материални активи в процес на изграждане към 01.01.2009 година (незавършено строителство).
В колона 2 се посочва стойността на извършените през 2009г. продажби на дълготрайни материални активи в процес на изграждане.
В колона 3 се посочват данни за всички фактически извършени през отчетната година разходи за придобиване на ДМА - чрез строителство
по стопански начин и възлагане и чрез закупуване ( записани направо по сметки от гр. 20 и 27), като в т.ч. в колона 4 се посочва стойността на
закупените употребявани ДМА.
В колона 5 се посочват данни само за придобитите през отчетната година ДМА чрез строителство и въвеждане в действие с Акт образец 16
и чрез закупуване
В колона 6 се посочва стойността на дълготрайните материални активи в процес на изграждане към 31.12.2009 година (незавършено строителство), (салдото по сметка 613).
В колона 7 се посочва увеличението или намалението (със знак “-“) от извършена преоценка на дълготрайните материални активи в процес
на изграждане към 31.12.2009г. (незавършено строителство).
Данните по редове дават информация за структурата на разходите по видове ДМА.
На код 4531 „в т. ч. от внос” - се посочва стойността на машините, производственото оборудване и апаратурата /вкл. транспортните средства/, които са закупени директно от чужбина и тези, закупени от специализирани търговски посредници–вносители в
страната.
На код 4501 се посочва каква част от общите разходи за придобиване на ДМА са разходи за придобиване на ДМА с екологично предназначение. В тях не се включват разходите за съоръжения, инсталации и оборудване, предназначени за опазване чистотата на въздуха и намаляване
на шума в работните помещения.
В раздел А “Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2009г.” 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 по-горе
- 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).

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

б

Показатели

а

4421
4422
4423
4424
4425

Резерв от последващи оценки

Резерви

Натрупана печалба (загуба) от минали години

Текуща печалба (загуба)
Непогасени дългосрочни задължения към чуждестранния инвеститор(над 1 година)*
Непогасени краткосрочни задължения към чуждестранния инвеститор(до 1 година)*
Непогасени дългосрочни вземания от чуждестранния инвеститор към инвестиционното предприятие
(над 1 година)
Непогасени краткосрочни вземания от чуждестранния инвеститор към инвестиционното предприятие
(до 1 година)
2. Доход, разпределен през годината
4442
4443

Изплатени дивиденти

Капитализирана печалба

x

x

3

хил. евро
4

хил. евро

Kод нa държавата

Лице за контакт:

Съставител:

Ръководител:

страна……

7

хил. евро

код

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

6

хил. евро

код

страна…….

8

Дата:

хил. евро

(телефон)

(подпис)

9

хил. евро

код

страна……. страна……...
код

По чуждестранни инвеститори

ВЕСТНИК

Държава…………………………

5

хил. евро

код

страна..........

Раздел ІI. Местонамиране (държава) на ултимативния чуждестранен собственик на предприятието
Моля, попълнете държавата, в която е резидент ултимативния чуждестранен собственик (при свързани предприятия
това е последното предприятие, осъществяващо контрол, което не е собственост на друго чуждестранно предприятие).

* Само предоставени от чуждестранния инвеститор.

4441

Начислени дивиденти

4429

4428

x

x

2

хил. лв.

код 9 9 9 код

Чуждестранно участие
общо
страна.….....

ДЪРЖАВЕН

4427

4426

4420

Премии от емисии

1

хил. лв.

Общо

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

112

Записан капитал

1. Наличност на 31.12.2009 г.

Код на
реда

Раздел І. Чуждестранни преки инвестиции по състав и страни на чуждестранните инвеститори

СПРАВКА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ КЪМ 31.12.2009 ГОДИНА

Община ............................................................................

Гр. (с.) ................................................................................

С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия от нефинансовия сектор, които имат регистрирано чуждестранно участие в капитала
на предприятието от 10% до 100%.
Раздел I. Чуждестранни преки инвестиции по състав и страни на чуждестранните инвеститори
В този раздел се посочват данни за: собствения капитал на предприятието в края на годината; вътрешнофирмените задължения между инвестиционното предприятие и чуждестранния инвеститор; дохода, създаден през предходни години и разпределен през отчетната година
общо и по страни на чуждестранните инвеститори. Данните в хиляди левове се записват в цели числа, а в хиляди евро - с един десетичен
знак.
В антетките на кол. от 4 до 9 се посочва името на страната, от която е чуждестранният инвеститор, притежаващ дял в капитала на предприятието.
В кол. 1 се посочват в цели числа данните за предприятието в хиляди левове общо за българското и чуждестранното участие.
В кол. 2 се посочват в цели числа данните за чуждестранното участие общо в хиляди левове.
В кол. 3 се посочва с един десетичен знак общото чуждестранно участие, а в колони 4, 5, 6, 7, 8 и 9 - по страни на инвеститорите в хиляди
евро .
Стойностите в левове и в евро за колони 2 и 3 трябва взаимно да си съответстват. Преизчисляването на данните от левове в евро
и обратно се извършва по централния курс на БНБ към датата на извършване на съответната трансакция или операция по придобиването. При наличие на трансакции, извършени в други видове валута, за преизчисляването им в левове и евро се използват
съответните централни курсове на БНБ или кръстосани курсове (при липса на фиксинг ) към датата на тези трансакции.
Непогасените валутни заеми и неизплатените задължения от чуждестранния инвеститор се оценяват по курса на БНБ към 31.12.2009
година.
1. Наличност на 31.12.
На код 4420, 4421, 4422, 4423, 4424 и 4425 се посочват общо (кол.1), чуждестранното участие (кол. 2 и 3), както и по страни на инвеститорите (кол. от 4 до 9) съответните стойности на записания капитал, премиите от емисии, резервите от последващи оценки, резервите, натрупаната печалба (загуба) от минали години и текущата печалба (загуба) за отчетната година. Данните в колона 1 по тези кодове трябва да
съответстват на данните посочени в Баланса на предприятието, както средва:
код 4420 к.1=код 05100 к.1 от Баланса на предприятието
код 4421 к.1=код 05200 к.1 от Баланса на предприятието
код 4422 к.1=код 05300 к.1 от Баланса на предприятието
код 4423 к.1=код 05400 к.1 от Баланса на предприятието
код 4424 к.1=код 05500 к.1 от Баланса на предприятието
код 4425 к.1=код 05600 к.1 от Баланса на предприятието
Данните по кодове 4420, 4421, 4422 и 4423 к.2 и к.3 се оценяват съответно в левове и в евро по курса на БНБ в деня на извършване на съответната вноска (придобиване).
На код 4424 и код 4425 съответната печалба (загуба) се определя пропорционално на дяловото участие на чуждестранните инвеститори в
записания капитал на предприятието (ако в дружествения договор не е предвидено друго) и се преоценява в евро в съответствие с валутния
курс на БНБ. Загубата се записва със знак минус (“-”).
На код 4426 се посочва общо (кол.2 и 3) и по страни на инвеститорите (от кол. 4 до 9) размерът на непогасената към 31.12. на отчетната
година част от главницата по дългосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати само от чуждестранния инвеститор (притежаващ дял в
капитала ) на инвестиционното предприятие. Не се вземат предвид заемите от банки (освен ако банката е акционер в предприятието).
На код 4427 се посочва общо (кол.2 и 3) и по страни на инвеститорите (от кол. 4 до 9) размерът на непогасената към 31.12. на отчетната
година част от главницата по краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати само от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие, както и размерът на непогасените към 31.12. задължения по доставки и получени аванси към чуждестранния инвеститор.
На код 4428 се посочва общо (кол.2 и 3) и по страни на инвеститорите (от кол.4 до 9) размерът на непогасената към 31.12. на отчетната
година част от главницата по вземания на инвестиционното предприятие по дългосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати само на
чуждестранния инвеститор.
На код 4429 се посочва общо (кол.2 и 3) и по страни на инвеститорите (от кол.4 до 9) размерът на непогасената към 31.12. на отчетната
година част от главницата по вземания на инвестиционното предприятие по краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати само на
чуждестранния инвеститор, както и вземания по продажби и предоставени аванси на чуждестранния инвеститор.
2. Доход, разпределен през годината.
Отчита се разпределеният през отчетната година доход, който е създаден през предходните години.
Начислените дивиденти и капитализираната печалба се преизчисляват в евро (и обратно) по централния курс на БНБ към датата, по която са
осчетоводени (вземането на съответното решение).
На код 4441 се посочват начислените от предприятието дивиденти през отчетния период общо в кол. 1, а в кол.2 и 3 от чуждестранния
инвеститор и по страни в колоните от 4 до 9 . На код 4442 се посочват общо изплатените дивиденти, без полагащия се данък.
На код 4443 кол.1 се посочва стойността на капитализираната (реинвестираната) през отчетния период печалба в предприятието. В колоните
от 2 до 9 се посочва частта на капитализираната печалба от чуждестранния инвеститор в същото предприятие, пропорционална на дяловото
му участие в записания капитал (ако в дружествения договор не е предвидено друго), общо и по страни на инвеститорите.
Раздел ІІ. Местонамиране/държава/ на ултимативния чуждестранен собственик на предприятието
В този раздел се попълва държавата, в която е резидент ултимативния чуждестранен собственик (юридическо или физическо лице) на предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в
капитала на предприятието.
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния чуждестранен собственик се прилага правилото за „последното предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него при наличие на свързани предприятия, при които дадено предприятие в РБългария
е собственост на чуждестранно предприятие от страна X, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна У, тогава ултимативен собственик е последното предприятие от страна У. То не е собственост на друго чуждестранно предприятие или физическо лице
и осъществява непряк контрол върху инвестиционното предприятие в РБългария.
В случаите на разпределение на капитала на предприятието между няколко чуждестранни собственика, никой от които няма мажоритарен
дял, следва да се посочи местонамирането на този, който има водеща роля при определянето на общата политика и вземането на решения
в предприятието.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Гр. (с.) ...............................................................................
Община ...........................................................................

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВИДОВЕ
СТРОИТЕЛСТВО ПРЕЗ 2009 ГОДИНА
(Хил. левове)

Код на
реда
б

Видове строителство
а
Приходи от строителни и монтажни работи - общо (4110+4112), (4200+4300)

Стойност
1

4100

Ново строителство и подобрения (4211+4221+4300)

4110

Поддържане и текущ ремонт (4214+4224)

4112

I. Приходи от сградно строителство (4210+4220)

4200

1. Жилищни сгради - общо (4211+4214)

4210

Ново строителство и подобрения (4212+4213)

4211

Нови жилищни сгради

4212

Подобрения на жилищните сгради

4213

Поддържане и текущ ремонт

4214

2. Нежилищни сгради - общо (4221+4224)

4220

Ново строителство и подобрения (4222+4223)

4221

Нови нежилищни сгради

4222

Подобрения на нежилищните сгради

4223

Поддържане и текущ ремонт

4224

II. Приходи от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции - общо (4310+4320+4330)

4300

1. Транспортна инфраструктура - пътища, самолетни писти, тунели, мостове

4310

2. Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии

4320

3. Други

4330
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

Указания
Формулярът се попълва от строителните предприятия и е предназначен за отчитане само на приходите от строителна дейност,
включваща извършеното жилищно, нежилищно и гражданско строителство. Посочват се данни за извършените от предприятието строителни работи за: изграждане на нови и извършване на подобрения и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради ; извършване на гражданско строителство, вкл. ново строителство и подобрения на строителни съоръжения и конструкции.
Данните по отделните показатели се попълват в съответствие с посочените определения за:
- Приходи от строителна дейност - стойността на постъпленията от строителни и монтажни работи , извършени през отчетния период ;
- Ново строителство - изграждане на един съвсем нов обект, независимо дали мястото , на което ще бъде построен преди това е било заето
или не;
- Подобрения - това са строителните работи , чрез които използването на съществуващите сгради възстановяват потребителната си стойност или увеличават нормалната продължителност на използване. Подобренията на сградите включват разширения, обновления вътре или
по конструкцията , външни подобрения на сградите и основни изменения;
- Текущ ремонт и поддържане – включва строителни дейности, извършени върху сградите, които не водят до удължаване срока за нормално ползване на инвентарните обекти, като боядисване, подмяна на износени керемиди или покривни елементи и други.
Приходите от извършената строителна дейност на предприятията се посочва по видове сгради и строителни съоръжения в
съответствие с Класификация на сградите и строителните съоръжения (КСС-2001), обн. ДВ. Бр.6 от 2001г. и web страница на
НСИ /www.nsi.bg /.
Сградното строителство включва строителство на покрити строителни обекти, които могат да се ползват самостоятелно с цел дълготрайна употреба и в зависимост от предназначението се разделят на:
- жилищни сгради – сгради, при които поне половината от полезната площ е предназначена за жилищни цели – еднофамилни къщи, жилищни блокове и кооперациии и сгради за колективи/общежития, пансиони/;
- нежилищни сгради – сгради, предназначени за различни дейности: административна, производствена, търговска, транспортна, здравеопазване, просветна, културна, селскостопанска, бази за почивка и краткосрочно пребиваване – хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.
Строителството на съоръжения /гражданско строителство/ включва ново строителство и подобрения на инженерно-строителни съоръжения, свързани със строителство на:
- транспортната инфраструктура – пътна мрежа, релсови пътища, самолетни писти, мостове, тунели и хидротехнически съоръжения ;
- тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии;
- други - включват се строителни съоръжения с производствено предназначение, електроцентрали, съоръжения за спорт и развлечения, и
други.
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Отчетна единица: .......................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Гр. (с.) ...............................................................................
Община ...........................................................................

СПРАВКА ЗА ПРОДАЖБИТЕ И ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА
ВАЖНО: Моля, преди попълване на отчета прочетете приложените указания и номенклатури!
РАЗДЕЛ І. ПРОДАЖБИ НА ЕДРО И ДРЕБНО ПО ГРУПИ СТОКИ ПРЕЗ 2009 Г. (ВКЛ. ДДС И АКЦИЗИ)
Групи стоки
а
ОБЩО
Хляб и хлебни изделия, продукти на мелничарската промишленост
Месо, месни продукти и месни консерви
Риба и рибни продукти, ракообразни и мекотели
Мляко, млечни продукти и яйца
Хранителни масла и мазнини от животински и растителен произход
Плодове
Зеленчуци, вкл. зеленчукови консерви
Захар, захарни изделия и шоколад
Други хранителни стоки
Кафе, чай и какао
Безалкохолни напитки
Спиртни напитки
Вина
Бира
Тютюневи изделия
Текстилни изделия за изработка на облекло и галантерия
Облекла и кожухарски изделия
Обувки
Материали за текущ ремонт на жилище
Горива за отопление
Мебели и предмети за обзавеждане, осветителни тела
Килими и други подови настилки
Домакински текстил
Домакински уреди
Стоки за домакинството
Инструменти, машини и оборудване за дома и градината
Домакински стоки за краткотрайна употреба
Фармацевтични, медицински и ортопедични стоки
Автомобили
Мотоциклети и велосипеди
Резервни части, материали и принадлежности за МПС
Течни и газообразни горива и смазочни материали за МПС
Съобщителна техника
Радио- и телевизионни стоки
Оптика и фотопринадлежности
Компютърна и канцеларска техника
Носители на записи за аудио-визуална, фотографска техника и машини за обработка на информация
Дълготрайни стоки за свободното време и отдих, музикални инструменти
Игри и играчки; оборудване за спорт и къмпинг; цветя и домашни любимци
Книги, вестници и списания; книжарски и канцеларски стоки и материали
Електрически уреди и принадлежности за лична хигиена; парфюмерийни и козметични стоки
Лични принадлежности, некласифицирани другаде
Строителни материали
Селскостопански суровини и живи животни
Метали и метални руди, необработен дървен материал, химически промишлени продукти, вторични
суровини и скрап
Машини, съоръжения и части за тях

Код на
реда
б
9000
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0121
0122
0211
0212
0213
0220
0311
0312
0321
0431
0450
0511
0512
0520
0530
0540
0550
0561
0610
0711
0712
0721
0722
0812
0911
0912
0913
0914
0920
0930
0950
1210
1230
9001
9002
9003
9004

(Хил. левове)
Продажби
на едро
1

Продажби
на дребно
2
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РАЗДЕЛ ІІ. ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЗА ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО КЪМ 31.12.2009 ГОДИНА
Вид и стокова специализация на търговските обекти
а
СТОПАНИСВАНИ ОБЕКТИ ПО ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩО
Будки и сергии в стационарната търговска мрежа
Подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати)
Складове - магазини
Бензиностанции
Газостанции
Магазини и павилиони - общо
Плодове и зеленчуци
Месо и месни продукти
Риба и рибни продукти
Хляб и хлебни изделия
Захарни и сладкарски изделия
Алкохолни и безалкохолни напитки
Специализирани магазини с други хранителни стоки
Неспециализирани с разнообразни хранителни стоки
Аптеки и санитарни магазини
Оптика
Парфюмерия, козметика и тоалетни принадлежности
Текстилни изделия
Облекло
Обувки и кожени изделия
Мебели, осветителни тела и стоки за домакинството
Радио- и телевизионни стоки, електродомакински уреди
Аудио- и видеокасети, CD и DVD със звуко- и видеозаписи
Железария, лакове, бои
Строителни и отоплителни материали
Книги, вестници и списания
Моторни превозни средства и резервни части
Специализирани магазини с други нехранителни стоки
Неспециализирани с разнообразни нехранителни стоки

Код на
реда
б
7500
7510
7520
7530
7540
7550
7560
7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7569
7570
7571
7572
7573
7574
7575
7576
7577
7578
7579
7580
7581
7582
7583

Брой
1

Площ на
търговската
зала - м2
2
х
х
х
х
х

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 7

УКАЗАНИЯ
РАЗДЕЛ І. се попълва от всички предприятия, които през 2009 г. са извършвали продажби на едро или дребно. В кол. 1 се посочват продажбите на едро, които включват стойността на купените и продадени готови стоки и материали по цени на реализация (вкл. ДДС и акцизи) на други
търговци за следваща препродажба или на предприятия за производствено потребление, без стойността на износа. В кол. 2 се посочват продажбите на дребно, които включват стойността на купените и продадени готови стоки и материали и реализираната собствена продукция на
населението и други институции и ведомства за собствено потребление по цени на реализация (вкл. ДДС и акцизи).
В обема на продажбите не се включва стойността на продадените sim-карти, фонокарти, ваучери, билети и др. подобни, които представляват
предплатени услуги.
Необходимо е да се посочат данни за всяка позиция от номенклатурата, по която има продажби, без да се допуска необосновано натрупване
на неразпределени суми по дадени стокови групи.
РАЗДЕЛ ІІ. се попълва от всички отчетни единици, които към края на 2009 г. са извършвали продажби на дребно в стопанисвани от тях
търговски обекти (постоянно действащи, сезонни и в ремонт до 1 месец) с различна форма на организация - магазини и павилиони, будки и
сергии, подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати), складове - магазини, бензиностанции и газостанции. Павилионите
са обекти от лека конструкция (метална, панелна и др.), които, както и магазините, притежават търговска зала. Ако част от площта на големите магазини е наета от друго юридическо или физическо лице за осъществяване на продажби, тази част се счита за самостоятелен магазин.
Стоковата специализация на един магазин (павилион) се определя съобразно преобладаващия дял (над 1/3) на продажбите от определената
стокова група, в стойността на всички продажби за отчетния период. Ако никоя от продаваните стокови групи не формира такъв дял, обектът
се определя като неспециализиран магазин с разнообразни хранителни стоки (вкл. супермаркети) или с разнообразни нехранителни стоки
(вкл. универсални магазини).
Търговска площ е площта на търговската зала без складови и други спомагателни помещения.
Будките представляват търговски обекти за продажби на дребно без търговска зала. Това е определящият признак за класифицирането им
като такива, без значение какъв вид стока се продава в тях.

НОМЕНКЛАТУРА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА СТОКОВИТЕ ГРУПИ ПО ШИФРИ ОТ РАЗДЕЛ I
Р. 0111 - различни видове хляб, тестени и сладкарски изделия; макаронени изделия; ориз; зърнени продукти под формата на брашно, грис
или гранули; други зърнени изделия (корнфлекс, нишесте, скорбяла и други).
Р. 0112 - прясно, охладено или замразено месо (вкл. кайма); пресни, охладени или замразени субпродукти и карантия; сушени, осолени или
опушени меса, субпродукти и карантия; месни консерви.
Р. 0113 - пресни, замразени, сушени, опушени, осолени, консервирани риби, морски деликатеси и мекотели (вкл. сухоземни раци, охлюви,
жаби).
Р. 0114 - прясно, пастьоризирано или стерилизирано мляко, кондензирано или на прах; кисело мляко, сметана, десерти и напитки на млечна
основа; сирене, кашкавал и извара; яйца и други продукти, съдържащи само яйца.
Р. 0115 - млечни масла; маргарин, други растителни мазнини; течни мазнини (олио); мас.
Р. 0116 - пресни, замразени или изсушени плодове; дини и пъпеши; плодови ядки, орехи, лешници, фъстъци и други.
Р. 0117 - пресни, замразени или изсушени зеленчуци, картофи; консервирани или обработени зеленчуци и продукти на зеленчукова основа;
маслини, гъби.
Р. 0118 - всички видове захар; сладка и конфитюри, мармалади, компоти, желета, плодови пюрета и каши, мед; шоколад и шоколадови изделия, бонбони, дъвка и други захарни изделия; сладолед; храни и десерти, съдържащи какао.
Р. 0119 - оцет, сол, подправки (сушени и пресни); сосове и емулсии като горчица, майонеза, кетчуп и други; готови прахообразни продукти мая, супи, бульони, кремове; хомогенизирани бебешки, детски и диетични храни.
Р. 0121 - кафе и чай (всички видове, екстракти, есенции и заместители); подсладено или неподсладено какао, шоколад на прах.
Р. 0122 - минерални и газирани води; безалкохолни напитки; плодови и зеленчукови сокове и нектари; плодови сиропи и концентрати; боза.
Р. 0211 - спиртни напитки, включително подсладените.
Р. 0212 - вина от грозде, плодови, саке; винени аперитиви.
Р. 0213 - всички видове бира.
Р. 0220 - цигари; тютюн и хартии за цигари; пури, тютюн за лула и други тютюневи изделия.
Р. 0311 - тъкани за изработване на облекла от естествени, изкуствени или комбинирани влакна; вратовръзки, шалове, ръкавици, шапки,
колани; конци, прежди, катарами, копчета, ципове, панделки, ширити и други.
Р. 0312 - дамско, мъжко, детско и бебешко облекло от всички видове материали, включително от кожа.
Р. 0321 - всички видове обувки, включително спортни, подходящи за всекидневието.
Р. 0431 - бои, лакове, тапети и лепило за тях, стъкла за прозорци; малки водопроводни части; дюшеме, паркет, фаянсови и керамични плочки;
гипс и цимент в малки количества.
Р. 0450 - газ пропан-бутан в бутилки, течни горива, въглища, дърва за горене.
Р. 0511 - мебели; матраци и дюшеци; огледала, картини и други предмети на изкуството; предмети за украса; полилеи, лампиони, нощни и
настолни лампи.
Р. 0512 - килими, мокети, балатум и други.
Р. 0520 - дамаски, пердета, завеси - на платове или готови; изделия за леглото - покривки, одеала, юргани, възглавници, спално бельо; за маса
или за баня - покривки, кърпи, салфетки и други.
Р. 0530 - хладилници, фризери, перални, съдомиялни, готварски и отоплителни печки, микровълнови фурни, климатици, отоплителни уреди,
бойлери, прахосмукачки и други уреди за почистване; шевни и плетачни машини; електрически кафемелачки, кафеварки, миксери,
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котлони, ютии и др.; резервни части.
Р. 0540 - стъклария, домакински съдове от всякакъв материал, прибори за хранене; кутии за хляб, кофи, дъски за гладене; механични домакински уреди - кафемелачки, месомелачки и други.
Р. 0550 - бормашини, триони, циркуляри, градински трактори и др., резервни части за тях; отвертки, клещи; лопати, гребла, сърпове; подвижни стълби; материали за вътрешни електрически инсталации - контакти, ключове, крушки, фасонки, щепсели, щекери, кабели,
батерии и други.
Р. 0561 - прахове и сапуни за пране и други препарати за почистване; предмети за почистване - метли, лопати, четки; други - кибрит, свещи,
щипки, игли, карфици, пирони, винтове, лепила, боя за обувки.
Р. 0610 - лекарства и други фармацевтични продукти; термометри, марли, игли и спринцовки; терапевтични уреди - лещи, слухови апарати,
патерици, инвалидни колички и други.
Р. 0711 - леки, микробуси, самоходни каравани и други. За търговията на едро - включително товарни и лекотоварни автомобили.
Р. 0712 - мотоциклети, мотопеди, моторолери, велосипеди (без детските).
Р. 0721 - гуми, свещи, филтри и други резервни части; кит, бои, почистващи препарати, покривала.
Р. 0722 - бензин, дизелово гориво, газ пропан-бутан, смазочни масла, спирачни течности.
Р. 0812 - телефони, включително преносими (без фонокарти, sim-карти, ваучери), телефакси, телефонни секретари и други.
Р. 0911 - телевизори, радиоприемници (включително за автомобили), грамофони, касетофони, компактдиск - плейъри, стереоуредби, тунери, усилватели, антени, микрофони и др., резервни части.
Р. 0912 - фотоапарати и фотопринадлежности, кино и видеокамери, прожекционни апарати, оборудване за фотолаборатории; бинокли и
други.
Р. 0913 - персонални компютри, монитори, принтери, софтуер, пишещи машини, калкулатори и др., резервни части.
Р. 0914 - записани и незаписани CD, DVD, аудио- и видеокасети, дискети и магнитни ленти (без видеоигри); грамофонни плочи; фотографски
ленти и други стоки.
Р. 0920 - фургони, каравани и ремаркета за автомобили, лодки, сърф, водолазни екипировки; музикални инструменти, билярдни маси, игрални автомати и други.
Р. 0930 - игри с карти, видеоигри, шах, играчки; принадлежности и предмети за колекциониране; гимнастически уреди, огнестрелни оръжия, риболовни принадлежности, къмпинг оборудване; цветя, градинарство и цветарство; домашни любимци, ветеринарни и други
стоки за тях.
Р. 0950 - книги, вкл. учебници, речници, вестници, списания и други периодични издания, бележници, пликове, ученически пособия, ножици,
писалки, моливи, перфоратори, материали за рисуване и други.
Р. 1210 - самобръсначки, сешоари, маши; тоалетен сапун, козметични продукти; тоалетна хартия, хартиени носни кърпички, памперси и
други.
Р. 1230 - бижута и часовници; куфари, чанти; бебешки колички; слънчеви очила, бастуни, чадъри и други.
Р. 9001 - керемиди, тухли, дървен материал, дограма, тръби, цимент, гипс, пясък, вар и други.
Р. 9002 - зърно, фуражи, семена, живи животни, селскостопански суровини от растителен и животински произход.
Р. 9003 - суров нефт, природен газ, руди, метали, дървен материал, химични продукти, вкл. торове, хартии и картон; вторични суровини и
други.
Р. 9004 - производствени машини; плавателни съдове; самолети, хеликоптери; локомотиви, вагони; трактори, булдозери, комбайни; подемно-транспортни машини и асансьори и други.
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Отчетна единица: .......................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Гр. (с.) ...............................................................................
Община ...........................................................................

ОТЧЕТ ЗА НАЛИЧНОСТИТЕ, ПОСТЪПЛЕНИЯТА И РАЗХОДИТЕ
НА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ ЗА 2009 ГОДИНА

а
Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не
химически модифицирани
Слънчогледово или шафраново масло и техните фракции, рафинирани, но не химически модифицирани
Олющен ориз
Брашно пшенично или брашно смес от пшеница и ръж
Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно
цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки
Тютюневи екстракти (соуси), “хомогенизирани” или
“възстановени” тютюни и други видове обработен тютюн
Вълна, прана, обезмаслена или карбонизирана, неподготвена за предене
Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна
Тъкани от вълна или от фини животински косми, щрайхгарни
Тъкани от вълна или от фини животински косми, камгарни и тъкани от груби косми
Тъкани от памук
Tъкани от прежди от синтетични щапелни влакна
Tъкани от прежди от изкуствени щапелни влакна
Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък,
цели
Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък,
други
Обработени кожи без косъм от овце, обработени след
дъбене или обработени като пергамент (без велурирани, с лаково, метализирано или друго покритие)
Обработени кожи без косъм от свине, обработени по
друг начин (без кожите с лаково или друго покритие и
метализирани кожи)
Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, с дебелина
> 6 mm, клинозъбно челно съединен или шлифован
Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, с дебелина
> 6 mm, рендосан без клинозъбно челно съединен или
шлифован
Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен
или кръгообразно нарязан,с дебелина > 6 мм, с изключение на иглолистни и тропически дървесини и дъбови блокове, дъски и профили
Дъбов, буков и друг дървен материал (без иглолистен),
профилиран по дължина на един или няколко ръба или
страни (вкл. паркетни дъски и фризи, несглобени)

Данните се попълват в цели числа
Разход
Мярка
Код по
Наличност ПостъплеВсичко
в т.ч. за производствено- Наличност
Продпром
на
ния
на
(количество)
експлоатационни и
1.01.2009 г. (количество)
31.12.2009 г.
други дейности
(количество)
(количество)
количество стойност хил.лв.
(без ДДС)
б
в
1
2
3
4
5
6
т

10.41.51.00

т
т
т

10.41.54.00
10.61.11.00
10.61.21.00

т

10.81.12

т

12.00.19.90

т

13.10.22.00

х.м2

13.20.11.00

х.м2

13.20.12.30

х.м
х.м2
х.м2
х.м2

13.20.12.60
13.20.20
13.20.32
13.20.33

кг

15.11.31.00

кг

15.11.32.00

х.м2

15.11.41.50

х.м2

15.11.43.50

м3

16.10.10.32

м3

16.10.10.34

м3

16.10.10.50

кг

16.10.21.50

2
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а
Шперплат, фурнировъчни плочи и подобна слоеста
дървесина
Плочи от дървесни частици и подобни плочи, от дървесина или от други лигноцелулозни материали
Плочи от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат
и друг, надлъжно нарязан дървен материал, с деб. <=
6мм
Химична дървесна маса за разтваряне -90%сухо в-во
Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, неизбелена без масата за разтваряне - 90% сухо в-во
Химична дървесна маса, сулфитна, без масата за разтваряне – 90% сухо в-во
Вестникарска хартия, на роли или на листа
Хартия и картон за писане, печатане или други графични цели
Крафтлайнер, непокрит, неизбелен, на роли или листа
Полухимична хартия за навълняване
Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит
Вълнообразeн картон (велпапе), на роли или на листа
Синтетични органични багрилни вещества и препарати
на базата на тези вещества, оцветителни лакове и препарати на базата на тези багрила и лакове
Сублимирана или утаена сяра; колоидна сяра
Хлороводород (солна киселина) - база 100% HCL
Сярна киселина - база 100% SO2

м3

16.21.12

м3

16.21.13

м2

16.21.14

м3
т

16.21.21.13
17.11.11.00

т

17.11.12.00

т
т

17.11.13.00
17.12.11.00

т
т
т
т
т

17.12.14
17.12.31.00
17.12.33.00
17.12.35
17.21.11.00

т
т
тона
HCL
тона
SO2

20.12.21
20.13.21.20
20.13.24.13
20.13.24.33
20.13.25.27

Динатриев карбонат (калцинирана сода) - база 100% тона
Na2CO3 20.13.43.10
Na2CO3
Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание >= 80 % обемни
хил.л.

20.14.74.00

тона N

20.15.3

Неорганични фосфорни торове - 100% P2O5

тона
P2O5

20.15.4

Неорганични калиеви торове-100% K2O

тона
K2O

20.15.5

т
т

20.16.10
20.16.20

т
т
т

20.16.30.10
20.16.40.30
20.16.51.30

т
т

20.16.55
20.16.56.50

т

20.17.10.90

т

20.30.11

т

20.30.12

Полимери на етилена в първични форми
Полимери на стирена в първични форми
Поли(винилхлорид), несмесен с други вещества, в първични форми
Епоксидни смоли, в първични форми
Полипропилени, в първични форми
Карбамидни смоли; тиокарбамидни и меламинови
смоли, в първични форми
Фенолни смоли, в първични форми
Синтетичен каучук и фактис за каучук, (без синтетичния
латекс)
Бои и лакове на базата на акрилови или винилови полимери, диспергирани или разтворени във водна среда
Бои и лакове на базата на полиестерни, акрилови или
винилови полимери, диспергирани или разтворени в
неводна среда
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Разход
Мярка
Код по
Наличност ПостъплеВсичко
в т.ч. за производствено- Наличност
Продпром
на
ния
на
(количество)
експлоатационни и
1.01.2009 г. (количество)
31.12.2009 г.
други дейности
(количество)
(количество)
количество стойност хил.лв.
(без ДДС)
б
в
1
2
3
4
5
6

Натриев хидроксид във воден разтвор (алкална луга тона
или течна сода) база 100% NaOН
NaOH

Неорганични азотни торове -100% N

ВЕСТНИК
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а
Синтетични влакна
Изкуствени влакна
Пневматични гуми от каучук нови, за леки автомобили
вкл. за товаропътнически и състезателни автомобили
Пневматични гуми от каучук нови, за автобуси, товарни
автомобили и самолети
Керемиди от неогнеупорна керамика
Портланд цимент и други видове хидравличен цимент
Гасена вар
Хидратна вар
Чугун във вид на отливки, слитъци или други първични
форми
Феросплави
Плоски полуготови продукти от нелегирана стомана
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥
600мм, от нелегирана стомана, на рулони
Неплакирани студеновалцувани листове и ленти с шир.
≥ 600 мм, от стомана, различна от корозионноустойчивата
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600
мм, от легирана стомана, различна от корозионноустойчивата (без бързорежещи и силициеви електротехнически стомани)
Листове и ленти, с широчина ≥ 600 мм, с горещо нанесено метално покритие
Тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана
Студеноизтеглени пръти и профили от нелегирана стомана
Студеноизтеглени пръти и профили от друга легирана
стомана, без корозионноустойчивата
Студеноизтеглени пръти и профили от корозионноустойчива стомана
Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 mm,
неплакирани, нито покрити
Студеновалцувани тесни ленти, с широчина, < 600 мм,
плакирани или покрити
Студено изтеглен тел от стомана
Алуминий, нелегиран, недеформиран (необработен)
Олово, рафинирано, недеформирано (необработено)
Цинк, нелегиран, недеформиран, (необработен)
Мед рафинирана, нелегирана недеформирана, (необработена)
Проводници за намотка

ВЕСТНИК
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Данните се попълват в цели числа
Разход
Мярка
Код по
Наличност ПостъплеВсичко
в т.ч. за производствено- Наличност
Продпром
на
ния
на
(количество)
експлоатационни и
1.01.2009 г. (количество)
31.12.2009 г.
други дейности
(количество)
(количество)
количество стойност хил.лв.
(без ДДС)
б
в
1
2
3
4
5
6
т
20.60.1
т
20.60.2
бр.

22.11.11.00

бр.
х.бр.
т
т
т

22.11.13
23.32.12.50
23.51.12
23.52.10.35
23.52.10.50

т
т
т

24.10.11.00
24.10.12
24.10.21.10

т

24.10.31.10

т

24.10.41.10

т

24.10.43.00

т
т

24.10.51.30
24.20

т

24.31.10

т

24.31.20

т

24.31.30.00

т

24.32.10

т
т
т
т
т

24.32.20
24.34.1
24.42.11.30
24.43.11.30
24.43.12.30

т
кг

24.44.13.30
27.32.11

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
С този формуляр се отчитат суровини и материали в предприятията потребители, в натурално и стойностно изражение (без ДДС),
изразходвани за производствено–експлоатационни и други дейности.
В отчета по формуляр Е–потребление се отчитат материали, собственост на предприятието.
Суровините и материалите във формуляра се отчитат в цели числа, в отпечатаните мерки.
Предприятията, които произвеждат даден вид суровини и материали и ги отчитат като производство и същевременно потребяват част от
тях, посочват тези количества по формуляр Е–потребление като постъпления, разход-всичко, и в т.ч. за производствено-експлоатационни и
други дейности /без наличностите/. В колоната “стойност” за тези материали се записва тяхната себестойност. Наличностите се отчитат само
по формуляр Е–реализация.
Отчетът по формуляр Е–потребление се съставя въз основа на данни от счетоводната отчетност или на проверени от счетоводството данни.
Необходимо е да се осигури равенство на данните в отчетния формуляр Е–потребление и данните в първичната документация.
В отчета по формуляр Е–потребление не трябва да се отчитат за постъпили тези материали, за които доставчикът писмено е съобщил, че ги
изпраща на отговорно пазене. Те ще се отчитат за постъпили от момента на получаване на фактурата от доставчика. В случаите на доставени,
но неплатени материали, на забавяне или липса на първичен документ се съставя протокол, декларация или друг документ по преценка на
предприятието. В тези случаи материалите се оценяват по продажна цена. След получаване на фактурата съставената статия се сторнира и се
съставя нова.
Чуждите материали, включително поръчките с материали на клиентите, не трябва да се включват в отчета.
В този отчет търговските фирми не посочват данни за суровините и материалите с които търгуват, а отчитат само потребените за собствени
нужди.
В колоната “Наличност на 1.01” се посочват данни за наличните суровини и материали, в началото на годината в натура. Като наличност се
посочват и материалите, намиращи се в цеховете, строителните площадки и др. места, изписани в производството, но фактически неизразходвани. За всеки материал наличностите на 1 януари трябва да бъдат еднакви с наличностите на 31 декември на предходната година, тъй
като това е един и същи момент.
В колоната “Постъпления” се посочват количествата суровини и материали, които фактически са постъпили през отчетния период.
В колоната “Разход–всичко” се посочва целият фактически разход на суровини и материали за основните и спомагателни производства, за
ремонти, за експлоатационни и други дейности, включително и материали продадени на други предприятия.
В колоните ”Разход за производствено–експлоатационни и други дейности”, се посочват всички суровини и материали, които са разходвани
в предприятието за основната му дейност и за други допълнителни дейности, в натура и стойност.
Обърнете внимание при отчитането на материалите, означени в условна мярка /определена база/.

a
Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми
Коксуващи се въглища
Антрацитни въглища, пречистени
Черни въглища, пречистени
Кафяви въглища, пречистени
Лигнитни въглища, пречистени
Лигнитни въглища, изсушени
Нефт
Природен газ във втечнено или газообразно състояние
в т. ч.: за транспорт
за неенергийни цели
Кокс и полукокс от въглища или от торф; ретортен въглен
Катран от въглища или торф (смес от ароматни и мастни съставки, получени от дестилацията на
въглища или торф)
Брикети от антрацитни и черни въглища
Брикети от лигнитни въглища
Авиационен бензин (1000 л = 0.75 т)
Автомобилен бензин, безоловен (1000 л = 0.75 т)
Минерален терпентин и специални бензини
Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип (авиационен керосин)
Гориво за дизелови двигатели (за пътни и релсови превозни средства)(1000 л = 0.85 т)
в т. ч. за стационарни двигатели, строителни и селскостопански машини
Газьол за отопление (1000 л = 0.85 т)
Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 1%
Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра, превишаващо 1%
Пропан-бутанови смеси (втечнен нефтен газ) (1000 л = 0.55 т)
в т. ч. за транспорт
Газообразни въглеводороди, получени от нефтопреработвателните заводи (нефтени рафинерии)
Вазелин, парафин, микрокристален нефтен восък и други минерални восъци
в т. ч.: Парафин, съдържащ тегловно по-малко от 0.75% масло
Нефтен кокс
Нефтен битум
Гудрон

в
02.20.14.00
05.10.10.10
05.10.10.20
05.10.10.30
05.20.10.10
05.20.10.20
05.20.10.30
06.10.10.10
06.20.10.00
06.20.10.00
06.20.10.00
19.10.10
19.10.20.00
19.20.11.00
19.20.12.00
19.20.21.10
19.20.21.20
19.20.23.30
19.20.25.00
19.20.26.20
19.20.26.20
19.20.26.30
19.20.28.20
19.20.28.30
19.20.31.10
19.20.31.10
19.20.32.20
19.20.41
19.20.41.10
19.20.42.10
19.20.42.20
19.20.42.30

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Код на
горивото/
енергията

б
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Код на
реда

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

х

х

х

х
х

х

х

х
х
х
х
х
х
х

х

х
х

х
х

х

ДЪРЖАВЕН

т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т

Данните се попълват в цели положителни числа
РАЗХОД
Мярка Наличност ПОСТЪПЛЕОбщо
в т.ч. за производствени Наличност
на
НИЯ
на
(количество) и други дейности на
01.01.2009 г.
Общо
31.12.2009 г.
предприятието
(количество) (количество)
(количество)
Количество Стойност хил. лв.
(без ДДС)
г
1
2
3
4
5
6
пр. м3
т
т
т
т
т
т
т
хил. м3
хил. м3
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
хил. м3
т

ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДА НА ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ ЗА 2009 ГОДИНА

Наименование на горивото/енергията

Община ...........................................................................

Гр. (с.) ...............................................................................

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

БРОЙ 5
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 3

Код на
горивото/
енергията

(телефон)

За колона 4:
- ред 9 ≥ ред 10 + ред 11
- ред 20 ≥ ред 21
- ред 25 ≥ ред 26
- ред 35 ≥ ред 36

За колона 2:
- ред 39 ≥ ред 40

За всяка колона данните на ред 28 ≥ ред 29.

За всеки ред:
Колона 1 + колона 2 = колона 3 + колона 6
Колона 3 ≥ колона 4

Аритметичен контрол на данните:

Данните в отчета се попълват в цели положителни числа. В колона 5 данните са в хил. лв, а в останалите колони данните са в съответната мярка на горивото/енергията, записана в колона „г“.

Колона 3: Разход общо: - посочват се количествата за целия фактически разход на енергийните ресурси,
потребени в основната и допълнителна дейност на предприятието, както и закупени енергийни ресурси
за нуждите на предприятието, но непотребени, а продадени на други предприятия.
Колона 4: За производствени и други дейности на предприятието - количество: - посочват се само количествата на енергийните ресурси, потребени в основната и допълнителна дейност на предприятието.
Колона 5: Потребление - хил. лв. (без ДДС): - посочва се стойността на енергийните ресурси, потребени
в основната и допълнителна дейност на предприятието.

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

ВЕСТНИК

На ред 40 „в т.ч.: получена при химически процеси” се посочват данни само за обхванатата топлоенергия от химически процеси, за осъществяването на която няма изгаряне на горива.

На ред 39 „Топлоенергия“ всички фирми, с изключение на обществените централи (тяхната основна
дейност е да произвеждат и продават електроенергия и/или топлоенергия), посочват данни само за
купената топлоенергия и топлоенергията обхваната от химически процеси (за която няма разход на горива). На този ред обществените централи отчитат топлоенергията, изразходвана за собствени нужди
на централата (независимо дали топлоенергията е от собствено произведство или е купена), както и
загубите до връзката с топлопреносната мрежа - т.е. това е разликата между брутното и нетното производство на топлоенергия за крайно потребление.

Колона 1 (6): Наличност на 1 януари (31 декември) – посочват се данни за количествата енергийни ресурси, за които е отговорно предприятието, независимо в чии складове се намират.
Колона 2: Постъпления - общо – посочват се фактически постъпилите през годината количества енергийни ресурси с цел потребление, независимо дали са платени (вкл. и от собствено производство, с изключение на топлоенергията).

Колона а: съдържа наименованието на продуктовите позиции, дефинирани според Номенклатурата на
енергийните продукти (ПРОДЕНЕРДЖИ - http://www.nsi.bg/Classifics/Prod_energy08.xls ).
Колона в: Код – съдържа кода на продуктовата позиция по ПРОДЕНЕРДЖИ.
Колона г: Мярка – записана е съответната натурална мярка, в която трябва да бъде отчетено съответното гориво или енергия. Промишлените отпадъци се отчитат в ГДж в зависимост от калоричността им
(1 Гкал = 4,187 ГДж).

Този отчет се попълва от предприятия с промишлена, строителна, селскостопанска, риболовна,
транспортна, търговска, пощенска и куриерска дейност, които са потребители на енергийни ресурси.

ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДА НА ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

УКАЗАНИЯ

(име,презиме,фамилия)

Дата:

ДЪРЖАВЕН

Лице за контакт:

Съставител:

Ръководител:

г
т
т
х. кВтч.
х. кВтч.
хил. м3
хил. м3
х. кВтч.
х. кВтч.
ГДж
т
т

Мярка

124

a
б
в
Други остатъци от нефтени продукти
33
19.20.42.90
Други течни биогорива
34
20.59.59.93
Електроенергия
35
35.11.10
в т. ч. за транспорт
36
35.11.10
Коксов газ
37
35.21.10.10
Доменен газ
38
35.21.10.20
39
35.30.11
Топлоенергия 1)
в т.ч. получена при химически процеси
40
35.30.11.90
Промишлени отпадъци (невъзобновяеми)
41
38.11.39.10
Дървени отпадъци
42
38.11.39.20
Други растителни отпадъци
43
38.11.39.30
1)
Предприятията отчитат само закупената топлоенергия и топлоенергия, получена при химически процеси.

Наименование на горивото/енергията

Код на
реда

Данните се попълват в цели положителни числа
РАЗХОД
Наличност ПОСТЪПЛЕв т.ч. за производствени Наличност
Общо
на
НИЯ
на
(количество) и други дейности на
01.01.2009 г.
Общо
31.12.2009 г.
предприятието
(количество) (количество)
(количество)
Количество Стойност хил. лв.
(без ДДС)
1
2
3
4
5
6
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

С Т Р.
БРОЙ 5

СПРАВКА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
(НИРД) ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

Технически
науки
3

Медицински
науки
4

а
РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Собствена стопанска дейност
Бюджетни организации
Предприятия
Висши училища
Фондации и асоциации
Чужбина

Код на
реда
б
200
210
220
230
240
250
260
1

Отчет

Код на
реда
б
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714

Обществени науки
6

а
РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата
Опазване на околната среда
Граждански космически изследвания
Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура
Производство, съхранение, разпределение и използване на енергията
Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите
Развитие на здравеопазването
Развитие на селското и горско стопанство и риболова
Развитие на образованието
Културни, развлекателни и религиозни дейности
Изследване на политически и социални системи, структури и процеси
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници
Отбрана

Селскостопански науки
5

1

Общо

(Хил. левове)

Хуманитарни
науки
7

ДЪРЖАВЕН

(Хил. левове)

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели

Естествени
науки
2

Раздел II. Разходи за НИРД по източници на финансиране

1

Общо

130
140
150

Код на
реда
б
100
110
111
120
121

а
А. РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Текущи разходи за НИРД
в т.ч. за персонал, зает с НИРД
Разходи за придобиване на ДMА, предназначени за НИРД
в т.ч. за машини и оборудване
Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)
Разходи за фундаментални изследвания
Разходи за приложни изследвания
Разходи за експериментални разработки

Раздел I. Разходи за НИРД по области на науката

* Виж Приложение 1.
(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обслужвана икономическа дейност*...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Община ...........................................................................

Гр. (с.) ...............................................................................

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

БРОЙ 5
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 5

б
300
310
311
312
320
321
322
330
331
332

1

общо

а
ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С НИРД - ОБЩО
Изследователи
в т.ч.: пълно заети (над 90 %)
заети от 50 до 90 %
Технически персонал
в т.ч.: пълно заети (над 90 %)
заети от 50 до 90 %
Помощен персонал
в т.ч.: пълно заети (над 90 %)
заети от 50 до 90 %

б
400
410
411
412
420
421
422
430
431
432

1

общо

в т.ч.
жени
2

Общо

3

общо

в т.ч.
жени
4

Висше
образование

5

общо

в т.ч.
жени
6

доктори и
доктори на
науките

Селскостопански науки
в т.ч.
общо
жени
9
10

(Брой)

в т.ч.
жени
16
13

15

общо

в т.ч.
жени
14
общо

Друго
образование

(Брой)

Хуманитарни
науки
в т.ч.
общо
жени
13
14

Средно
образование

Обществени
науки
в т.ч.
общо
жени
11
12

Професионално
обучение след
завършено
бакалаври и Професионални
средно
магистри
бакалаври
образование
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
общо
общо
общо
жени
жени
жени
7
8
9
10
11
12

Медицински
науки
в т.ч.
общо
жени
7
8

По образователна степен:

Технически
науки
в т.ч.
общо
жени
5
6

ДЪРЖАВЕН

Код
на
реда

в т.ч.
жени
2

Общо

Естествени
науки
в т.ч.
общо
жени
3
4
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Раздел V. Персонал, зает с НИРД, по степен на образование

а
ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С НИРД - ОБЩО
Изследователи
в т.ч.: пълно заети (над 90 %)
заети от 50 до 90 %
Технически персонал
в т.ч.: пълно заети (над 90 %)
заети от 50 до 90 %
Помощен персонал
в т.ч.: пълно заети (над 90 %)
заети от 50 до 90 %

Код
на
реда

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 5

б
500
510

Общо
в т.ч.
общо
жени
1
2

а
ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С НИРД - ОБЩО
в т.ч.: изследователи

б
600
610

1

общо

в т.ч.
жени
2

Общо

3

общо

в т.ч.
жени
4

българско

5

7

Съставител:

Ръководител:

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

13

15

Дата:

в т.ч.
жени
16
общо

в т.ч.
жени
14
общо

(Брой)

(телефон)

(подпис)

17

общо

в т.ч.
жени
18

на други
държави

(Брой)

65 и повече г.
в т.ч.
общо
жени
13
14

на държава
от Африка

55 - 64 г.
в т.ч.
общо
жени
11
12

на държава
от Азия

45 - 54 г.
в т.ч.
общо
жени
9
10

Гражданство:
на държава
на държава
от Централот Северна
на и Южна
Америка
Америка
в т.ч.
в т.ч.
общо
общо
жени
жени
9
10
11
12

35 - 44 г.
в т.ч.
общо
жени
7
8

Лице за контакт:

в т.ч.
жени
8

общо

в т.ч.
жени
6

общо

на друга
европейска
държава

25 - 34 г.
в т.ч.
общо
жени
5
6

на държава
членка на
ЕС

под 25 г.
в т.ч.
общо
жени
3
4

ДЪРЖАВЕН

Код
на
реда

Раздел VII. Персонал, зает с НИРД, по гражданска принадлежност

а
ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С НИРД - ОБЩО
в т.ч.: изследователи

Код
на
реда

Раздел VI. Персонал, зает с НИРД, по възрастови групи

БРОЙ 5
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 7

С Т Р.

128

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

УКАЗАНИЯ
Формулярът е приложение към годишния счетоводен отчет и 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 2009 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 адресната част на формуляра се записва наименованието на отчетната единица, нейното местонамиране и идентификационният й код по
БУЛСТАТ. В карето “Обслужвана икономическа дейност” всяка отчетна единица попълва наименованието и кода на отрасловия раздел, за
който е предназначена преобладаващата част от НИРД, съгласно Класификацията на икономическите дейности - КИД - 2008 (Приложение 1).
Предназначението на отчета е осигуряване на международно съпоставима информация за характеризиране на ресурсите (разходи и персонал) за научноизследователската и развойна дейност в България. Моля, при попълване на данните да се съобразите с дадената по-долу
дефиниция за НИРД и с обхвата на показателите.
Научноизследователската и развойна дейност включва всяка творческа работа, която се провежда систематично с цел да се увеличи
обемът на знанията, включително познанието за човека, културата и обществото, както и използването на този обем от знания за нови приложения.
Основният критерий, който служи да се отграничи научноизследователската и развойна дейност от широката гама подобни дейности, основаващи се на науката и технологиите, е наличието, в рамките на НИРД, на значителен елемент на новост и на отстраняване на научната и/
или техническата неопределеност.
Когато не са пряко свързани с научноизследователски проект, следните дейности не трябва да се включват в данните за НИРД: дейностите,
свързани с научно-техническата информация, с патенти и лицензи, консултантските услуги, събирането на данни и проучвания от общ характер, маркетинговите проучвания, дейностите по стандартизация и техническо изпитване, проектантската дейност и минно-геоложките
проучвания, преподавателската дейност във висшите училища, рутинната дейност по разработване на софтуер.
Раздел I. Разходи за НИРД по области на науката
А. На код 100 “Разходи за НИРД - общо” се посочва общата сума на текущите разходи за НИРД и на разходите за придобиване на дълготрайни
материални активи, предназначени за НИРД, независимо от източника на финансиране.
На код 110 “Текущи разходи за НИРД” се посочват данни за разходите за материали, за външни услуги, за персонал и другите разходи за дейността. Не се включват разходите за амортизация.
На код 111 “Разходи за персонала, зает с НИРД” се посочват разходите за заплати и други възнаграждения на наетите по трудов договор и
на работещите собственици, както и изплатените хонорари и суми по граждански договори (независимо дали те са сключени с външни лица,
или с лица, работещи в същото предприятие) за осъществена НИРД. Включват се също и разходите за сметка на работодателя за социални и
здравни осигуровки и обезщетения по Кодекса на труда. В данните по този код не се включват възнагражденията на помощния (обслужващ)
персонал и охраната, които обаче са включени в текущите разходи за НИРД на код 110.
На код 120 се посочват данни за направените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, предназначени за НИРД. Включват се разходите за закупуване на земя, за строеж и покупка на сгради, за основен ремонт, както и разходите за придобиване на машини и
оборудване, които се посочват и отделно на код 121.
Б. 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 за същността на явленията и наблюдаваните факти, 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. Резултатите от приложните изследвания
обикновено се отнасят за един-единствен продукт или за ограничен брой продукти, операции, методи или системи.
- Разходи за експериментални разработки (код 150) - посочват се разходите за системни разработки, базирани върху наличните знания, получени от научните изследвания и/или от практическия опит. Целта на експерименталните разработки е да се произведат нови материали,
продукти и устройства; да се внедрят нови методи, системи и услуги или значително да се усъвършенстват вече съществуващите.
В зависимост от насочеността на научните изследвания (разработки), разходите за НИРД се разпределят по области на науката, които обхващат съответните групи специалности:
- Естествени науки - математика, механика, физика, геофизика, астрономия и астрофизика, химия, биология, геология, география.
- Технически науки - машиностроене и машинознание, авиационна и космична техника, корабостроене, електротехника, метрология и уредостроене, енергетика, комуникационна техника, добив и първична преработка на полезни изкопаеми, металургия, химична технология,
технология на продоволствените продукти, технология на продукти за широко потребление, технологии в горското стопанство, добив на
дървесина, целулозно-хартиена и дървообработваща промишленост, транспорт, строителство, геодезия, архитектура и градоустройство, механизация и електрификация на селското стопанство, други технически науки, електроника и електронна техника, автоматика, изчислителна
техника и системи за управление, екология и опазване на околната среда.
- Медицински науки - медицина, фармация, стоматология.
- Селскостопански науки - агрономия, животновъдство, ветеринарна медицина, горско стопанство.
- Обществени науки - икономика, организация и управление, право, психология, педагогика, научна информация, социология и политически
науки, военни науки.
- Хуманитарни науки - философия, история, филология, култура и изкуство.
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Раздел II. Разходи за НИРД по източници на финансиране
На код 200 се посочва общата сума на текущите разходи за НИРД и на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, предназначени за НИРД. Данните, посочени на този код, трябва да бъдат еднакви с данните на код 100, колона 1 в Раздел I.
Тези разходи се разпределят според източника на финансиране както следва:
- Собствена стопанска дейност (код 210) - средствата от собствена дейност, изразходвани за НИРД.
- Бюджетни организации (код 220) - средствата, получени от академии, научни институти и други организации (без висшите училища), чиято
цялостна дейност се финансира основно от държавния бюджет.
- Предприятия (код 230) - средствата, получени от държавни и частни предприятия, чиято цялостна дейност се финансира основно от продажба на стоки и услуги.
- Висши училища (код 240) - средствата, получени от държавни и частни висши училища и университетски болници.
- Фондации и асоциации (код 250) - средствата, получени от български нетърговски организации.
- Чужбина (код 260) - средствата, получени от чуждестранни предприятия, университети, правителства, нетърговски организации и международни организации.
Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели
На код 700 колона 1 се посочва общата сума на текущите разходи за НИРД и на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, предназначени за НИРД. Данните, посочени на този код, трябва да бъдат еднакви с данните на код 100, колона 1 в Раздел I и на код 200,
колона 1 в Раздел II.
Разпределението 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 горско стопанство и риболова (код 708) - разходите за НИРД, свързана с подпомагане развитието на: селското, горското стопанство, риболова, производството на хранителни продукти; контрола над използването на химически изкуствени торове; ветеринарната медицина.
Развитие на образованието (код 709) - разходите за НИРД, свързана с всички степени на образователната подготовка и с всички форми на
обучение.
Културни, развлекателни и религиозни дейности (код 710) - разходите за НИРД, свързана с проучване на влиянието, което оказват върху
обществения живот такива социални явления като културни, развлекателни, спортни и религиозни дейности.
Изследване на политически и социални системи, структури и процеси (код 711) - разходите за НИРД, свързана с: изследване на политически
структури на обществото; на социални процеси, изменения и конфликти; развитие на системи за социална сигурност и социално подпомагане; социални аспекти на организацията на работа.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове (код 712) - разходите за НИРД (финансирана от публични университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и хуманитарните
науки.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници (код 713) - разходите за НИРД (финансирана от други източници, различни от публичните университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и
хуманитарните науки.
Отбрана (код 714) - разходите за НИРД, осъществявана за военни цели. Не се включват разходите на Министерство на отбраната за граждански изследвания, които трябва да се отнесат към някоя от останалите социално-икономически цели.
Персоналът, зает с НИРД, обхваща три основни категории:
Изследователи (код 310, код 410, код 510, код 610). Изследователи са професионалните специалисти, пряко ангажирани в извършването на научноизследователска и развойна дейност, т.е. които работят по формулирането и създаването на нови знания, продукти, процеси,
методи и системи, както и по ръководенето на съответните теми (проекти). Към тази категория се отнасят и редовните докторанти, тъй като
изготвянето на дисертационен труд отговаря на дефиницията за НИРД.
Категорията “технически персонал” (код 320 и код 420) включва лицата, притежаващи необходимите знания и опит в една или няколко
области на науката и изпълняващи научни и технически задачи, прилагайки оперативни принципи и методи под ръководството и контрола
на изследователите. Те работят в един екип с изследователите и изпълняват, в общия случай, следните функции в хода на научноизследова-
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телската и развойна дейност:
- подготовка на библиографски справки и подбор на информационни материали;
- изготвяне на компютърни програми за обработка на данни;
- подготовка и провеждане на опити, технически изпитвания и анализи;
- извършване на измервания, изчисления, подготовка на схеми и графики;
- провеждане на статистически изследвания и интервюта.
Категорията “помощен персонал” (код 330 и код 430) включва квалифицирани и неквалифицирани работници, счетоводители, специалисти
по ТРЗ, личен състав, канцеларски и секретарски персонал, който участва в изпълнението на научноизследователски проекти или е непосредствено свързан с тях. Тук се включват и лицата, работещи в екипите по теми, като координатори, помощници, извършващи дейности, неизискващи квалификация, но пряко обслужващи НИРД. Към помощния персонал не се включват лица, непряко свързани с НИРД като охрана,
портиери, работници в столовете, счетоводители и други, необслужващи НИРД.
За всяка от трите категории персонал, зает с НИРД, следва да се посочат на отделни редове:
- пълно заетите (над 90%) - за пълно заети се считат лицата, ангажирани с НИРД над 90% от годишния фонд работно време;
- основно заетите (от 50 до 90%) - включват се лицата, извършвали НИРД през по-голямата част от работното време през годината, например работилите само 9 месеца на пълно работно време (тяхната заетост с НИРД е 75%) или работилите цяла година на половин работен ден,
чиято заетост е 50%.
В Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката разпределението по науки става според научната 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. Персонал, зает с НИРД, по възрастови групи се посочва броя на заетите с НИРД (общо и в това число изследователите) според
навършената възраст в години към 31.12.2009 година.
В Раздел VII. Персонал, зает с НИРД, по гражданска принадлежност заетите лица (общо и в това число изследователите) се разпределят
според гражданството, което притежават. Български гражданин, който е и гражданин на друга държава, се смята само за български гражданин.
В колони 5 и 6 на Раздел VII се посочва персонала, зает с НИРД, с гражданска принадлежност към някоя от следните държави членки на Европейския съюз: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чехия и Швеция.
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КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ - 2008
НАИМЕНОВАНИЕ

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

17

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

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

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 търговия с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

16
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50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби

БРОЙ 5

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

10

Стойност на промишлените услуги на ишлеме
(вкл. ненаблюдаваната продукция) - общо

в т.ч. за
чуждестранни
клиенти
11

(Хил. левове)

Раздел ІІ. Справка за промишлените услуги на ишлеме (вкл. ненаблюдаваната продукция)

6

5

Лице за контакт:

Съставител:

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

(подпис)

12

Време
(в минути)

9

ВЕСТНИК

Ръководител:

Дата:

099

Код на
реда
б

8

а

7

количество

Отбележете
с "X" продустойност в кта, ако е нов
или значихил.лв (без
телно усъДДС и акцивършенстван
зи)

в т.ч. на вътр. пазар

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

Раздел ІII. Справка за натовареността

стойност в
хил.лв (без
ДДС и акцизи)

Продажби

количество

общо

ДЪРЖАВЕН

* Промишлените продукти включват промишлени изделия и промишлени услуги

Раздел І. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти
Производство
общо
в т.ч. на ишлеме
ИзмеКод по
стойност в хил.лв
Наименование на
рителна
ПРОДПРОМ
(без ДДС и акцизи)
продукта
единица
2009
количество количество
в т.ч. за чужобщо
дестранни
клиенти
а
б
в
1
2
3
4

СПРАВКА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБИТЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ ЗА 2009 ГОДИНА*

Община ...........................................................................

Гр. (с.) ...............................................................................

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

БРОЙ 5
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УКАЗАНИЯ
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на промишлената продукция в натурално изражение от предприятията, произвеждащи промишлени изделия и извършващи промишлени услуги, се извършва по Номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ). Предприятията попълват справка за
всеки вид промишлена дейност, която развиват съобразно нетния размер на приходите от продажби на продукция и услуги от промишлена дейност през 2009 година, както следва:
промишлени предприятия, посочили в ОПР ∑ на кодове(15110+15133) кол.1 общо 120 и повече хил. лева.
промишлени предприятия, посочили в ОПР ∑ на кодове(15110+15133) кол.1 общо 20 и повече хил. лева и класифицирани по КИД
2008:11.03, 14.20, 18.14, 20.12, 23.41, 23.44, 23.49, 23.65 и 32.12.
непромишлени предприятия, посочили в Раздел VI. ”Нетни приходи от продажби по икономически дейности” ∑ на кодове (61170 + 61180)
кол.1 общо 120 и повече хил. лева.
II. УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ:
Раздел I.
Колона 1. ”Производство общо” в количество - за всеки продукт се посочва цялата действително произведена промишлена продукция
през отчетния период, независимо дали е продадена, останала като запас или е използвана за по нататъшна преработка (вътрешен оборот),
включително производството на ишлеме. При производство на ишлеме, производството в количество се отчита от предприятието, което
действително произвежда продукцията (изпълнителя).
Колона 2. ”в т.ч. ишлеме” в количество - за всеки продукт се посочва цялата продукция, произведена на ишлеме от изпълнителя.
Колона 3. ”в т.ч. ишлеме - общо” в стойност - за всеки продукт се посочва стойността, получена за извършената услуга в хил. лв., без ДДС
и акцизи.
Колона 4. ”в т.ч. за чуждестранни клиенти” в стойност - за всеки продукт се посочва стойността, получена за извършената услуга в хил.лв.,
без ДДС и акцизи за чуждестранни клиенти.
Колона 5. ”Продажби общо” в количество - за всеки продукт се посочва цялото количество продадена собствена промишлена продукция
през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производство на ишлеме продажбите в количество и стойност
се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя).
Колона 6. ”Продажби общо” в стойност - посочва се нетния размер на приходите от продажба на собствена промишлена продукция в хил.
лв., без ДДС и акцизи.
Колона 7. ”в т.ч. Продажби на вътрешния пазар” в количество - за всеки продукт се посочва цялото количество продадена собствена
промишлена продукция на вътрешния пазар през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производството
на ишлеме продажбите на вътрешния пазар в количество и стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя).
Колона 8. ”в т.ч. Продажби на вътрешния пазар” в стойност - посочва се нетния размер на приходите от продажба на вътрешния пазар на
собствена промишлена продукция в хил.лв., без ДДС и акцизи.
Колона 9. ”Нов или значително усъвършенстван продукт”- отбелязва се с ”Х”.
Раздел II.
Колона 10. ”Стойност на промишлените услугите на ишлеме - общо” - посочва се цялата стойност за извършените услуги на ишлеме за
продуктите в Раздел I, включително и за ненаблюдаваните.
Колона 11. ”в т.ч. за чуждестранни клиенти” - посочва се цялата стойност за извършените услуги на ишлеме за чуждестранни клиенти за
продуктите в Раздел I, включително и за ненаблюдаваните.
Раздел III.
Колона 12. Справка за натовареността - посочва се времето (в минути), необходимо за подготовка на данните, както и времето за самото
попълване на справката.
За попълване на Справката на хартиен носител, можете да разгледате и разпечатате необходимия Ви брой Справки за всяка дейност от интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg, рубрика ”Формуляри”.
Друга възможност е да попълните Справка 19, след разглеждане Номенклатурата на промишлената продукция от интернет страницата на
НСИ – www.nsi.bg, рубрика ”Класификации и номенклатури”, ПРОДПРОМ 2009.
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Приложение № 3

Приложение 3
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

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

Входящ № и дата

Гр. (с.) ...............................................................................
Община ...........................................................................

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
ЗА 2009 ГОДИНА
Годишният отчет се попълва от всички предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, на основание на Закона за статистиката, Закона за
корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Представянето на годишния отчет в срок до 31 март 2010 г. е задължително съгласно ЗКПО, ЗДДФЛ, Закона за статистиката и Националната
статистическа програма за 2010 година. Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО, чл. 83 от ЗДДФЛ и чл. 52 от
Закона за статистиката.
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 2009 година

2.

Счетоводен баланс към 31.12.2009 година

3.

Отчет за приходите и разходите за 2009 година

4.

Отчет за паричните потоци за 2009 година

5.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2009 година

С Т Р.

136

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2009 ГОДИНА
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

Пощ. кутия

Електронна поща
Интернет страница
Факс***

Мобилен телефон
Телефони***

II. Собственост към 31.12.2009 година
Собствеността на предприятието е:

Относителен дял
от капитала в %

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

100.00

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.
*** В първата клетка се вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса
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III. Икономическа дейност
№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
нетните приходи от
продажби през 2009 г. в %

Код по
КИД-2008**

Код по
НКИД-2003**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
IV. Място на извършване на дейността
Населено място, в което предприятието извършва преобладаващата си дейност:
Област
Община
Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

УКАЗАНИЯ
Собственост:
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.
Икономическа дейност:
В този раздел се посочват дейностите, извършвани от предприятието през 2009 година. За тяхното описание трябва да се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.
*** В първата клетка се вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.
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Отчетна единица: .......................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Гр. (с.) ...............................................................................
Община ...........................................................................

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2009 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

A. Краткотрайни (краткосрочни) активи
I. Парични средства и парични еквиваленти
Блокирани за обезпечение
Други
Общо за група I
II. Краткосрочни вземания
Блокирани за обезпечение
Обезпечение
Други
Общо за група ІI
III. Материални запаси
Блокирани за обезпечение
Други
Общо за група III
IV. Финансови активи
Блокирани за обезпечение
Други
Общо за група IV
Общо за раздел А
Б. Дълготрайни (дългосрочни) активи
I. Дълготрайни материални активи
Блокирани за обезпечение
Други
Общо за група I
II. Дълготрайни нематериални активи
Блокирани за обезпечение
Други
Общо за група ІI
III. Дълготрайни финансови активи
Блокирани за обезпечение
Други
Общо за група III
IV. Дългосрочни вземания
Блокирани за обезпечение
Други
Общо за група IV
Общо за раздел Б
Сума на актива (А+Б)
в това число:
Блокирани за обезпечение
Други
В. Условни активи

00111
00112
00110
00121
00122
00123
00120
00131
00132
00130
00141
00142
00140
00100

00211
00212
00210
00221
00222
00220
00231
00232
00230
00241
00242
00240
00200
00300
00310
00320
00400

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

Код на
реда

а

б

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

А. Задължения
I. Краткосрочни задължения
Обезпечени

00511

Необезпечени

00512

Общо за група I

00510

IІ. Дългосрочни задължения
Обезпечени

00521

Необезпечени

00522

Общо за група IІ

00520

Общо за раздел А

00500

Обезпечени

00501

Необезпечени

00502

Б. Ликвидационен капитал
I. Основен капитал

00610

IІ. Финансов резултат от ликвидацията

00620

IІІ. Финансов резултат от стопанската дейност

00630

IV. Резерви
Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

00641

Други резерви

00642

Общо за група IV

00640

Общо за раздел Б

00600

Сума на пасива (А+Б)

00700

в това число:
Обезпечени задължения

00710

Необезпечени задължения

00720

Обезпечен ликвидационен капитал

00730

Необезпечен ликвидационен капитал

00740

В. Условни пасиви

00800

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Гр. (с.) ...............................................................................
Община ...........................................................................

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА
Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

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

І. Разходи по ликвидацията
Държавни разходи

09110

Разходи за издръжка на ликвидаторите

09120

Разходи за персонала

09130

Разходи за осребряване на имуществото

09140

Балансова стойност на продадените активи (без продукция)

09150

Разходи за издръжка на собствениците

09160

Финансови разходи

09170

Други разходи, свързани с ликвидацията

09180

Общо за група І

09100

ІІ. Счетоводна печалба от ликвидация

09200

ІІІ. Разходи за данъци от печалбата

09300

ІV. Печалба от ликвидация

09400

Всичко (І + ІІІ + ІV)

09500

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

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

І. Приходи от ликвидацията
Приходи от продажби на:

09610

Дълготрайни материални активи

09611

Дълготрайни нематериални активи

09612

Материални запаси

09613

Финансови приходи

09620

Други приходи

09630

Общо за група І

09600

ІІ. Счетоводна загуба от ликвидация

09700

ІІІ. Загуба от ликвидация

09800

Всичко (І + ІІІ)

09900

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

09014
09015
09016

Парични потоци, свързани с други дебитори и кредитори

Парични потоци, свързани със собствениците

09040
09050

09027

Други парични потоци от ликвидационна дейност

Д. Парични средства в края на периода

09026

Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалба

09030

09025

Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики

Г. Парични средства в началото на периода

09024

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

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

09023

Парични потоци, свързани с разчети с персонала

09020

09022

Парични потоци, свързани с финансови активи

Общо за раздел Б

09021

Парични потоци, свързани с контрагенти

x

x

1

Ръководител:
Съставител:

x

x

2

плащания

(телефон)

6

нетен поток

(име,презиме,фамилия)

Дата:

x

x

5

плащания

(подпис)

x

x

4

постъпления

(Хил. левове)

(име,презиме,фамилия)

3

нетен поток

Предходен период

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

постъпления

Текущ период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

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

09010

09013

Парични потоци, свързани с държавни органи

Общо за раздел А

09012

Парични потоци, свързани с финансови институции

09011

б

Парични потоци, свързани с разчети с персонала

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

Наименование на паричните потоци

Код на
реда

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2009 ГОДИНА

Община ............................................................................

Гр. (с.) ................................................................................

Отчетна единица: ........................................................
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Отчетна единица: .......................................................
Гр. (с.) ...............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

Община ...........................................................................

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2009 ГОДИНА
Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата
Код на
реда

Среден списъчен
брой

1

в т.ч.
жени
2

x

x

Общо
а
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
Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите и длъжностите
от 1.01.2006г.:
Президент, законодатели, висши служители и ръководители

б

Средства за работна
заплата (в левове цели числа)
Общо
3

1000
x

1001
1002

1010

Аналитични специалисти

1020

Техници и други приложни специалисти

1030

Административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство

1060

Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии

1070

Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия

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
б

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

в т.ч. постъпили за първи път от образователната система

1830

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
1
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Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

а
Работна заплата - общо (код 3100 =код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150)
(код3100=код1000к.3)
Основна заплата за действително отработено време
Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по
системите за заплащане на труда)
годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награв т.ч.
ди, извънредни заплати и други еднократни възнаграждения
Възнаграждение за платен отпуск
Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на
смени, професионален стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон,
колективен или индивидуален трудов договор
Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО

б

От началото
на годината
(в левове цели числа)
1

3100
3120
3130

в т.ч.
в т.ч.

Начислени средства за работещите по трудово и
служебно правоотношение

Код на
реда

3133
3140

3150
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 II. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица
Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

б

1

2

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

1500

Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл.111 от КТ)

1530

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

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

х

х

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

б

1

2

Разходи за възнаграждения (в левове цели числа)
3

1400

Част ІІІ. Работещи пенсионери

а
Работещи пенсионери - общо (по трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, по граждански договор
и собственици) (код1700 = код1710 + код1720)
в трудоспособна възраст
в т.ч.
над трудоспособна възраст

Разходи за възнаграждения (в левове цели числа)
3

1700
1710
1720
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2009 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд се извършва чрез формуляра по труда “Отчет за
заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд”. Включват се както българските, така и смесените предприятия с чуждо
участие в страната. Отчетът по труда се съставя за целия календарен период с данни, извлечени от първичната документация.
Основен източник на информация при попълването на отчета са ведомостите за заплати.
Обработката на информацията от годишната отчетност по труда в НСИ се извършва по местонамиране на дейността на местните единици
(поделенията), а не по седалище 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, 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 регламентираното по договор непълно работно време и законоустановеното 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; войниците; 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.
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 1.01.2006 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.
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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 КСО, както и обезщетенията и помощите за сметка на осигурителните фондове (отглеждане на дете, временна неработоспособност);
2) допълнителната сума /задължение и разход към персонала/ за компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от
неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет съгл. СС-19.
Средствата за работна заплата, посочени на код 1000 кол. 3 трябва да са равни на тези, посочени на код 3100.
На код 3130 се посочват начислените над основното възнаграждение суми за стимулиране на персонала, и други специфични допълнителни
възнаграждения, определени според прилаганите системи на заплащане на труда или уговорени с колективен или индивидуален трудов
договор.
На код 3133 се посочват само тези суми от код 3130, които имат характер на нерегулярни премии, платени от работодателя през годината:
тримесечни, годишни или с друга периодичност премии, 13-та или 14-та заплата, по случай определени празници (Великден, 24 май, 15
септември, Коледа), допълнителни плащания за платен годишен отпуск и т.н. Не се включват допълнителните възнаграждения (премии),
плащани регулярно на всеки платежен период, дори ако сумата им варира от месец на месец.
На код 3150 се посочват начислените суми за нощен труд, работа на смени, за образователна и научна степен, за професионален стаж, 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 и 225;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 104, 106 и 107;
- от КСО- по чл. 40 ал.4;
11. На код 3170 се посочват осигурителните вноски във фондовете “Безработица”, “Пенсии”, “Трудова злополука и професионална болест”,
“Общо заболяване и майчинство”, “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, “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 по Закона за здравното 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.2 от същия закон.
Част ІІ. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица.
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 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ.
17. 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.
18. 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. 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.
Част ІІІ. Работещи пенсионери.
19. На код 1700 се посочват всички работещи пенсионери, независимо дали са в трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, граждански договор с отчетната единица или са работещи собственици.
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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Приложение № 4

Приложение 4
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

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

Входящ № и дата

Гр. (с.) ...............................................................................
Община ...........................................................................

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА 2009 ГОДИНА
Годишният отчет се попълва от всички предприятия с нестопанска цел (сдружения и фондации), създадени и регистрирани съгласно действащото законодателство, на основание на Закона за статистиката и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Представянето на годишния отчет в срок до 31 март 2010 г. е задължително съгласно ЗКПО , Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2010 година. Предприятията с нестопанска цел, неизвършващи стопанска дейност представят годишния си отчет само в териториалното статистическо бюро. Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.
№
1.

Справка за предприятието през 2009 година

2.

Счетоводен баланс към 31.12.2009 година

3.

5.

Отчет за приходите и разходите за 2009 година за нестопанска дейност със Справка за административните разходи по видове
и разходите за и приходите от дарения за 2009 година
Отчет за приходите и разходите за 2009 година със Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности
за 2009 година
Отчет за паричния поток за 2009 година

6.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2009 година

7.

Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2009 година

8.

Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2009 година

9.

Справка за приходите и разходите от лихви за 2009 година

4.

Наименование на формуляра

10.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2009 година

11.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2009 година

12.

Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2009 година

13.

Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията с нестопанска цел към 31.12.2009 година
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

Пощ. кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс***

Телефони***

II. Място на извършване на дейността
Населено място, в което предприятието извършва дейността си.
Област
Община
Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.
*** В първата клетка се вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса
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III. В чия полза предприятието осъществява дейност (съгласно чл.2, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел)
(Маркирайте със знак Х)
В обществена полза

В частна полза

IV. Икономическа дейност
№

Опишете стопанските дейности, ако предприятието е
извършвало такива

Относителен дял на
нетните приходи от
продажби през 2009 г. в %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Код по
КИД-2008**

Код по
НКИД-2003**
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Отчетна единица: .......................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Гр. (с.) ...............................................................................
Община ...........................................................................

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2009 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии
а
A. Записан, но невнесен капитал

Код на
реда
б
01000

Б. Нетекущи (дълготрайни) активи
I. Нематериални активи
Продукти от развойна дейност
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни
права и активи
Търговска репутация

02110

Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане

02140

в т. ч. предоставени аванси
Общо за група I

02120
02130
02141
02100

II. Дълготрайни материални активи
Земи и сгради

02210

Земи

02211

Сгради

02212

Машини, производствено оборудване и апаратура

02220

Съоръжения и други

02230

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане

02240

в т. ч. предоставени аванси
Общо за група ІI

02241
02200

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

02310

Предоставени заеми на предприятия от група

02320

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия

02330

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия

02340

Дългосрочни инвестиции

02350

Други заеми

02360

Изкупени собствени акции номинална стойност

02370

Общо за група III

02300

IV. Отсрочени данъци

02400

Общо за раздел Б

02000

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

Код на
реда

а

б

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

03110

Незавършено производство

03120

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

03121
03130

Продукция

03131

Стоки

03132

Предоставени аванси
Общо за група I

03140
03100

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

03210
03211
03220
03221
03230
03231
03240
03241
03200

III. Инвестиции
Акции и дялове в предприятия от група

03310

Изкупени собствени акции номинална стойност

03320

Други инвестиции
Общо за група III

03330
03300

IV. Парични средства
Kасови наличности и сметки в страната

03410

Касови наличности в лева

03411

Касови наличности във валута (левова равностойност)

03412

Разплащателни сметки

03413

Блокирани парични средства

03414

Парични еквиваленти

03415

Касови наличности и сметки в чужбина

03420

Касови наличности в лева

03421

Касови наличности във валута

03422

Разплащателни сметки във валута

03423

Блокирани парични средства във валута

03424

Общо за група IV

03400

Общо за раздел В

03000

Г. Разходи за бъдещи периоди

04000

Сума на актива (А+Б+В+Г)

04500

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

Код на
реда

а

б

А. Собствен капитал
I. Записан капитал
Акционерен капитал

05100
05110

Котирани акции на финансовите пазари

05111

Некотирани акции на финансовите пазари

05112

Други видове основен капитал

05120

ІІ. Премии от емисии

05200

ІІІ. Резерв от последващи оценки

05300

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

05310

IV. Резерви
Законови резерви

05410

Резерв, свързан с изкупени собствени акции

05420

Резерв съгласно учредителен акт

05430

Други резерви
Общо за група ІV

05440
05400

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

05510
05520

Общо за група V

05500

VІ. Текуща печалба (загуба)

05600

Общо за раздел А

05000

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

06100

Провизии за данъци

06200

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

06210
06300
06000

В. Задължения
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите

07100

До 1 година

07101

Над 1 година

07102

Задължения към финансови предприятия

07200

До 1 година

07201

Над 1 година

07202

Получени аванси

07300

До 1 година

07301

Над 1 година

07302

Задължения към доставчици

07400

До 1 година

07401

Над 1 година

07402

Задължения по полици

07500

До 1 година

07501

Над 1 година

07502

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

Раздели, групи, статии
а

б

Задължения към предприятия от група

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

07600

До 1 година

07601

Над 1 година

07602

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия

07700

До 1 година

07701

Над 1 година

07702

Други задължения

07800

До 1 година

07801

Над 1 година

07802

в това число:
Към персонала

07810

До 1 година

07811

Над 1 година

07812

Осигурителни задължения

07820

До 1 година

07821

Над 1 година

07822

Данъчни задължения

07830

До 1 година

07831

Над 1 година

07832

Общо за раздел В

07000

До 1 година

07001

Над 1 година

07002

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди

08000

в това число:
Финансирания

08001

Приходи за бъдещи периоди

08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г)

08500

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Гр. (с.) ...............................................................................
Община ...........................................................................

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА
(ЗА НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ)
Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

I. Разходи за дейността
А. Разходи за регламентирана дейност
1. Дарения
2. Други разходи
Всичко А
Б. Административни разходи
Общо за група I
II. Финансови разходи
3. Разходи за лихви
4. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти
5. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
6. Други разходи по финансови операции
Общо за група II
III. Извънредни разходи
IV. Загуба от стопанска дейност
V. Общо разходи
VI. Резултат
Всичко (V + VI)

65511
65512
65510
65520
65500
65611
65612
65613
65614
65600
65700
65800
65900
65950
65990

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

I. Приходи от дейността
А. Приходи от регламентирана дейност
1. Приходи от дарения под условие
2. Приходи от дарения без условие
3. Членски внос
4. Други приходи
Общо за група I
II. Финансови приходи
5. Приходи от лихви
6. Приходи от съучастия
7. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти
8. Положителни разлики от промяна на валутни курсове
9. Други приходи от финансови операции
Общо за група II
III. Извънредни приходи
IV. Печалба от стопанска дейност
V. Общо приходи
VI. Резултат
Всичко (V + VI)

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

66511
66512
66513
66514
66500
66611
66612
66613
66614
66615
66600
66700
66800
66900
66950
66990

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

С Т Р.
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БРОЙ 5

Справка за административните разходи по видове и разходите за и приходите от дарения
за 2009 година
Раздел І. Административни разходи по видове (код 65520 кол.1)
(Хил. левове)

Видов
а

Код на
реда
б

Административни разходи - общо

60000

Разходи за материали

60100

Канцеларски материали

60110

Горива и смазочни материали

60120

Резервни части и окомплектовка

60130

Други
Разходи за външни услуги

60140
60200

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

60210
60211
60220
60221

Платени суми по граждански договори и хонорари

60230

Наеми

60240

Съобщителни услуги

60250

Нает транспорт

60260

Осветление, отопление

60270

Вода

60280

Текущ ремонт

60290

в това число:
Сгради

60291

Машини и оборудване

60292

Рекламни дейности

60310

Консултантски дейности

60320

Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции

60330

Разходи за заплати и други възнаграждения

60400

Разходи за осигуровки и надбавки

60500

Социални осигуровки

60510

Здравни осигуровки

60520

Надбавки

60530

Фонд "Безработица"

60540

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

60550
60600
60610
60611
60620
60621

Отчет за
годината
2

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 5

Раздел ІІ. Разходи за дарения (код 65511 кол.1)

(Хил. левове)

Код на
реда
б

Видове
а
Разходи за дарения - общо

Отчет за
годината
1

60700

Дарения за частни лица

60710

в т.ч. за чужбина

60711

Дарения за правителствени организации

60720

Дарения за предприятия, организации и други

60730

в т.ч. за чужбина

60731

Раздел ІІІ. Приходи от дарения

(Хил. левове)

Код на
реда
б

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

Отчет за
годината
1

60800

Дарения от частни лица

60810

в т.ч. от чужбина

60811

Правителствени дарения и трансфери

60820

Дарения от предприятия, организации и други

60830

в т.ч. от чужбина

60831

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

60900

Дарения от частни лица

60910

в т.ч. от чужбина

60911

Правителствени дарения и трансфери

60920

Дарения от предприятия, организации и други

60930

в т.ч. от чужбина

60931

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Гр. (с.) ...............................................................................
Община ...........................................................................

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА
(Попълва се само ако предприятието извършва стопанска дейност)
Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

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

10100

Разходи за суровини, материали и външни услуги

10200

Суровини и материали

10210

Външни услуги

10220

Разходи за персонала

10300

в това число:
Разходи за възнаграждения

10310

Разходи за осигуровки

10320

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

10321
10400
10410

в това число:
Разходи за амортизация

10411

Разходи от обезценка

10412

Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи

10420

Други разходи

10500

в това число:
Балансова стойност на продадените активи

10510

Провизии

10520

Общо за група І

10000

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

11100
11110
11200

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

11210
11220

Общо за група ІІ

11000

Б. Печалба от обичайна дейност

14000

ІІІ. Извънредни разходи

12000

в т. ч. за природни и други бедствия

12100

Общо разходи (І + ІІ + ІІІ)

13000

В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)

14100

ІV. Разходи за данъци от печалбата

14200

V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък

14300

Г. Печалба (В - ІV - V)

14400

Всичко (Общо разходи + ІV + V + Г)

14500

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

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

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

15100

Продукция

15110

Стоки

15120

Услуги

15130

в това число:
Приходи от търговско-посредническа дейност

15131

Приходи от наеми

15132

Приходи от промишлени услуги, вкл.на ишлеме

15133

Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство

15200

Разходи за придобиване на активи по стопански начин

15300

Други приходи

15400

в това число:
Приходи от финансирания
от тях: от правителството
Приходи от продажби на суровини и материали
Приходи от продажби на дълготрайни активи
Общо за група І

15410
15411
15420
15430
15000

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

16100
16110

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

16200
16210
16300

в това число:
Приходи от предприятия от група

16310

Положителни разлики от операции с финансови активи

16320

Положителни разлики от промяна на валутни курсове

16330

Общо за група ІІ

16000

Б. Загуба от обичайна дейност

19000

ІІІ. Извънредни приходи

17000

в т. ч. получени застрахователни обезщетения

17100

Общо приходи (І + ІІ + ІІІ)

18000

В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)

19100

Г. Загуба (В + ІV + V )

19200

Всичко (Общо приходи + Г)

19500

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

С Т Р.
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СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
ЗА 2009 ГОДИНА
Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове
а
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)
в т. ч. приходи от населението*
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител
Левова равностойност на валутните приходи от износ
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти
от тях: от страни членки на ЕС
Приходи от услуги на ишлеме
в т. ч. на чуждестранни клиенти

Код на
реда
б
15500
15510
15600
15700
15710
15711
15800
15810

Отчет за
годината
1

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

Раздел II. Разходи за суровини и материали ( код на реда 10210, кол. 1)
Видове
а
Разходи за суровини и материали
Енергийни продукти *
Вода
Резервни части и окомплектовки
Други

(Хил. левове)

Код на
реда
б
21000
21110
21120
21130
21140

Отчет за
годината
1

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия). Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги ( код на реда 10220, кол. 1)
Видове
а
Разходи за външни услуги
Застраховки
в т. ч. социални застраховки
Суми по граждански договори и хонорари
в т. ч. на наетите лица, работещи във фирмата
Наеми
в т. ч. на дълготрайни материални активи
Суми по договор с подизпълнител
в т.ч. със строителни фирми
Плащания на агенции за набиране на персонал
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги
Нает транспорт
Текущ ремонт
в това число на:
Сгради
Машини и оборудване
Консултантски дейности
в това число:
Юридически
Счетоводни и одиторски
Рекламни дейности
Други

(Хил. левове)

Код на
реда
б
31000
31110
31111
31120
31121
31130
31131
31140
31141
31150
31160
31170
31180
31181
31182
31190
31191
31192
31200
31210

Отчет за
годината
1

БРОЙ 5
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Раздел ІV. Други разходи ( код на реда 10500, кол. 1)
Видове
а
Други разходи
Балансова стойност на продадените активи
Стоки
Суровини и материали
Млади животни и животни за угояване
Дълготрайни материални и нематериални активи
Разходи за командировки
Други

(Хил. левове)

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

Раздел V. Дивиденти

Отчет за
годината
1

(Хил. левове)

Показатели
а
Приходи от дивиденти
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група
Изплатени дивиденти през годината
в т.ч. изплатени на бюджета

Код на
реда
б
51100
51110
51200
51210

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности ( код на реда 15100, кол. 1)
Дейности
а
Общо
Растениевъдство
Животновъдство
Спомагателни дейности в селското стопанство
Лов и спомагателни дейности
Горско стопанство
Рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
Строителство
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Сухопътен транспорт
Воден транспорт
Въздушен транспорт
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
Пощенски и куриерски услуги
Хотелиерство
Ресторантьорство
Издателска дейност
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
Радио и телевизионна дейност

Отчет за
годината
1

(Хил. левове)

Код на
реда
б
61000
61110
61120
61130
61140
61150
61160
61170
61180
61190
61200
61210
61220
61230
61240
61250
61260
61270
61280
61290
61300
61310
61320
61330
61340

Отчет за
годината
1
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Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности ( код на реда 15100, кол. 1)
(Продължение и край)

(Хил. левове)

Дейности
а
Далекосъобщения
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги
Финансови и застрахователни дейности
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)
Юридически и счетоводни дейности
Научноизследователска и развойна дейност
Рекламна дейност и проучване на пазара
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска
дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)
Туристическа агентска и операторска дейност
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване
на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
в т. ч. по договор с НЗОК
Култура, спорт и развлечение
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране
и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други

Код на
реда
б
61350
61360
61370
61380
61390
61400
61410

Отчет за
годината
1

61420
61430
61440

61450
61460
61470
61471
61480
61490

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 5
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ВЕСТНИК
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Отчетна единица: .......................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Гр. (с.) ...............................................................................
Община ...........................................................................

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА 2009 ГОДИНА
(Хил. левове)

Код на
реда
б
66200

Наименование на паричните потоци
a
I. Наличност на паричните средства в началото на периода
II. Парични потоци от нестопанска дейност
A. Постъпления от нестопанска дейност
Получени дарения под условия
Получени дарения без условия
Постъпления от членски внос
Постъпления от осигурителни предприятия
Получени обезщетения за застраховане
Постъпления от банкови и валутни операции
Други постъпления
Общо за раздел А
Б. Плащания за нестопанска дейност
Изплатени дарения
Изплатени заплати
Изплатени осигуровки
Плащания по банкови и валутни операции
Плащания за услуги
Други плащания
Общо за раздел Б
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност
III. Парични потоци от стопанска дейност
А.Постъпления от стопанска дейност
Постъпления от продажба на активи и услуги
Постъпления от клиенти
Постъпления от банкови и валутни операции
Други постъпления
Общо за раздел А
Б. Плащания за стопанска дейност
Плащания за услуги и за придобити активи
Плащания към доставчици
Изплатени данъци
Плащания по банкови и валутни операции
Други плащания
Общо за раздел Б
В. Нетен паричен поток от стопанска дейност
IV. Наличност на парични средства в края на периода
V. Изменение на паричните средства през периода

Текуща
година
1

Предходна
година
2

66211
66212
66213
66214
66215
66216
66217
66210
66221
66222
66223
66224
66225
66226
66220
66230

66241
66242
66243
66244
66240
66251
66252
66253
66254
66255
66250
66260
66300
66400
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

a

6140

6212
6213
6214
6220

Сгради жилищни

Сгради със смесено предназначение

Машини, производствено оборудване и апаратура,
поточни производствени линии и др., транспортни
средства

6250

Общо за група II
6200

6251

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

в т. ч. предоставени аванси

6231
6240

Други дълготрайни материални активи

6230

в т.ч. съоръжения, изградени чрез строителна
дейност

Съоръжения

6221

6211

Сгради нежилищни

в т.ч. транспортни средства

6210

Земи

6100

Земи и сгради

II. Дълготрайни материални активи

Общо за група I

6141

2

2а

3

4

5

6

Лице за контакт:

8

10

11

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

9

12

Дата:

13

(телефон)

(подпис)

14

15

ВЕСТНИК

Съставител:

Ръководител:

7

Балансова
стойност в
края на
периода
(7-14)

ДЪРЖАВЕН

в т. ч. предоставени аванси

6130

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

6122

Търговска репутация

Програмни продукти, включително разработените по стопански начин
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения
6121

6120

в това число:

6111

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

1

в края на
периода
(1+2-3)

( Хил. левове)

Преоценена аморПреоценена
тизация
в
стойност
начисле- отписана в края на
увели- наманачалото
увеличе- намале- в края на
(4+ 5- 6)
на през през пе- периода
периода
чение ление
на
ние
ние
периода риода (8+9-10)
(11+12-13)
периода

Амортизация

Последваща
оценка

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

162

в т. ч. проучване на природни минерални залежи

Продукти от развойна дейност
6110

б

Показатели

I. Нематериални активи

Код на
реда

в т. ч. на
постъпина
ли от внос на излезв началото постъпии нови лите през
на периода лите през
местно периода
периода
производство

Отчетна стойност на нетекущите активи

Последваща
оценка

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2009 ГОДИНА

Община ............................................................................

Гр. (с.) ................................................................................

С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 3

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Гр. (с.) ...............................................................................
Община ...........................................................................

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,
РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2009 ГОДИНА
А. ВЗЕМАНИЯ

(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Сума на
вземанията

a

б

1

Степен на
ликвидност
до една над една
година
година
2
3

I. Вземания
1. Вземания от клиенти и доставчици (без финансов лизинг)
Нефинансови предприятия
Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователни компании

2000

х

х

2001

х

х

2002

х

х

х

х

х

х

2003
2004
2005

х

х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2006

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2007

х

х

Население

2008

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2009

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2010

х

х

2. Вземания от предоставени търговски заеми
Нефинансови предприятия
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети
Юридически лица с нестопанска цел
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2020
2021

2022
2023
2024
2025
2026

2.1 в т. ч. оформени с ценни книжа1

2027

3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. акцизи)

2030

х

х

4. Данъци за възстановяване от общините

2040

х

х

5. Вземания от персонала

2050

х

х

6. Вземания от подотчетни лица

2060

х

х

С Т Р.

164

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

А. ВЗЕМАНИЯ

(Хил. левове)

Показатели
a
7. Вземания по финансов лизинг

Код на
реда

Сума на
вземанията

б

1

2070

Нефинансови предприятия

2071

Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователни компании

2072

2073
2074
2075

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2076

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2077

Население

2078

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
8. Други вземания

Степен на
ликвидност
до една над една
година
година
2
3

2079
2080

х

х

Нефинансови предприятия

2081

х

х

Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователни компании

2082

х

х

х

х

х

х

2083
2084
2085

х

х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2086

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2087

х

х

Население

2088

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2089

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2090

х

х

2100

х

х

Общо вземания

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 5

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Сума на
задълженията

a

б

1

Степен на
изискуемост
до една над една
година
година
2
3

I. Задължения
1. Задължения към доставчици и получени аванси (без финансов лизинг)

2110

х

х

Нефинансови предприятия

2111

х

х

Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователни компании

2112

х

х

х

х

х

х

2115

x

x
х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2113
2114
2116

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2117

х

х

Население

2118

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2119

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2120

х

х

2. Задължения по облигационни заеми

2130

3. Задължения към финансови предприятия

2140

Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Застрахователни компании
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2141

2142
2143
2144

4. Задължения по получени заеми от държавата

2150

5. Задължения по търговски заеми към:

2160

Нефинансови предприятия
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Население

2161

Юридически лица с нестопанска цел

2164

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2162
2163
2165

5.1 в т. ч. оформени с ценни книжа1

2166

6. Задължения по финансов лизинг

2170

Нефинансови предприятия
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други

2171

2172
2173

С Т Р.

166

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели
a

Сума на
задълженията

б

1

7. Задължения към персоналa

2180

х

х

8. Задължения към подотчетни лица

2190

х

х

9. Данъчни задължения към държавата (вкл. акцизи)

2200

х

х

10. Данъчни задължения към общините

2210

х

х

11. Задължения към социалното и здравното осигуряване

2220

х

х

2230

х

х
х

12. Преоформени в държавен дълг кредити
13. Други задължения

2240

х

Нефинансови предприятия

2241

х

х

Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователни компании

2242

х

х

х

х

х

х

2243
2244
2245

х

х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2246

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2247

х

х

Население

2248

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2249

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2250

х

х

2260

х

х

Общо задължения
1

Код на
реда

Степен на
изискуемост
до една над една
година
година
2
3

Менителници, запис на заповед и други.

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 7

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Гр. (с.) ...............................................................................
Община ...........................................................................

СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2009 ГОДИНА
(Хил. левове)

Показатели
a
Притежавани финансови активи в ценни книжа и деривати по институционални сектори издатели
I. Облигации
1. Краткосрочни корпоративни облигации

Стойност
Код на Номинална
преди
реда
стойност
последна
преоценка
б
1
2

2300
2310

Нефинансови предприятия

2311

Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователни компании и пенсионни фондове

2312

2313

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2314
2315
2320

Нефинансови предприятия

2321

Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователни компании и пенсионни фондове

2322

2323

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

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

2324
2325
2330
2331
2332
2340
2341
2342

III. Други дългови документи и права

2350

1. Други дългосрочни дългови документи и права

2360

Нефинансови предприятия

2361

Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователни компании и пенсионни фондове

2362

2363

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367

2364
2365

Преоценена стойност към
31.12.2009
3
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(Хил. левове)

Стойност
Код на Номинална
преди
реда
стойност
последна
преоценка
б
1
2

Показатели
a
2. Други краткосрочни дългови документи и права

Преоценена стойност към
31.12.2009
3

2370

Нефинансови предприятия

2371

Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователни компании и пенсионни фондове

2372

2373

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2374
2375
2377

IV. Финансови деривати на:

2380

х

Нефинансови предприятия

2381

х

Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователни компании и пенсионни фондове

2382

х

2383

2385

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

х

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

х

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

х

2384

х

2400
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

Указания за попълване на Справката за притежаваните ценни книжа и финансови деривати
по институционални сектори
Тази справка разглежда част от притежаваните ценни книжа на предприятието. Тя съдържа информация за облигациите, държавните ценни
книжа и другите дългови документи и права, разпределени по институционални сектори издатели на ценните книжа, като отразява статистическите изисквания на Европейските институции.
Ценните книжа се класифицират като краткосрочни или дългосрочни в зависимост от времето от издаването до настъпване на падежа като
краткосрочни със срок до 1 година или дългосрочни със срок над 1 година, за разлика от възприетия класификационен подход
в практиката на предприятието, където ценните книжа са класифицирани в зависимост от намеренията на предприятието да извършва операции с тях.
Позицията „Други дългови документи и права“ включва всички останали сделки с дългови ценни книжа 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: .......................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Гр. (с.) ...............................................................................
Община ...........................................................................

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ ЗА 2009 ГОДИНА
(Хил. левове)

Сума

Показатели

Код на
реда

начислени

а

б

1

I. Приходи от лихви
Лихви по разплащателни и депозитни сметки

5110

Лихви по предоставени дългосрочни заеми

5120

Лихви по предоставени краткосрочни заеми

5130

Лихви по търговски вземания

5140

Други лихви

5150

Общо за група І

5100

II. Разходи за лихви
Лихви по краткосрочни заеми

5210

Лихви по дългосрочни заеми

5220

Лихви по дългове, свързани с дялово участие

5230

Лихви по неизплатени заплати в срок

5240

Лихви по държавни вземания

5250

Лихви по търговски задължения

5260

Други лихви

5270

Общо за група ІІ

5200

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

платени/
получени
2
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Отчетна единица: .......................................................
Гр. (с.) ...............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

Община ...........................................................................

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2009 ГОДИНА
Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение

Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата
Код на
реда

Среден списъчен
брой

1

в т.ч.
жени
2

x

x

Общо
а
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
Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите и длъжностите
от 1.01.2006г.:
Президент, законодатели, висши служители и ръководители

б

Средства за работна
заплата (в левове цели числа)
Общо
3

1000
x

1001
1002

1010

Аналитични специалисти

1020

Техници и други приложни специалисти

1030

Административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство

1060

Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии

1070

Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия

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
б

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

в т.ч. постъпили за първи път от образователната система

1830

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
1
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Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя
Код на
реда
б
3120

в т.ч.

3100

Основна заплата за действително отработено време
Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по системите за заплащане на труда)
годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни зав т.ч.
плати и други еднократни възнаграждения
Възнаграждение за платен отпуск
Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов
договор
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) (код3100=код1000к.3)

От началото
на годината
(в левове цели числа)
1

3130
3133
3140

3150
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 II. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица
Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

б

1

2

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

1500

Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл.111 от КТ)

1530

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

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

х

х

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

б

1

2

Разходи за възнаграждения (в левове цели числа)
3

1400

Част ІІІ. Работещи пенсионери

а
Работещи пенсионери - общо (по трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, по граждански договор
и собственици) (код1700 = код1710 + код1720)
в трудоспособна възраст
в т.ч.
над трудоспособна възраст

Разходи за възнаграждения (в левове цели числа)
3

1700
1710
1720
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ

ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2009 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд се извършва чрез формуляра по труда “Отчет за
заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд”. Включват се както българските, така и смесените предприятия с чуждо
участие в страната. Отчетът по труда се съставя за целия календарен период с данни, извлечени от първичната документация.
Основен източник на информация при попълването на отчета са ведомостите за заплати.
Обработката на информацията от годишната отчетност по труда в НСИ се извършва по местонамиране на дейността на местните единици
(поделенията), а не по седалище 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, 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 регламентираното по договор непълно работно време и законоустановеното 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; войниците; 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.
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 1.01.2006 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.

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 3

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 КСО, както и обезщетенията и помощите за сметка на осигурителните фондове (отглеждане на дете, временна неработоспособност);
2) допълнителната сума /задължение и разход към персонала/ за компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от
неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет съгл. СС-19.
Средствата за работна заплата, посочени на код 1000 кол. 3 трябва да са равни на тези, посочени на код 3100.
На код 3130 се посочват начислените над основното възнаграждение суми за стимулиране на персонала, и други специфични допълнителни
възнаграждения, определени според прилаганите системи на заплащане на труда или уговорени с колективен или индивидуален трудов
договор.
На код 3133 се посочват само тези суми от код 3130, които имат характер на нерегулярни премии, платени от работодателя през годината:
тримесечни, годишни или с друга периодичност премии, 13-та или 14-та заплата, по случай определени празници (Великден, 24 май, 15
септември, Коледа), допълнителни плащания за платен годишен отпуск и т.н. Не се включват допълнителните възнаграждения (премии),
плащани регулярно на всеки платежен период, дори ако сумата им варира от месец на месец.
На код 3150 се посочват начислените суми за нощен труд, работа на смени, за образователна и научна степен, за професионален стаж, 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 и 225;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 104, 106 и 107;
- от КСО- по чл. 40 ал.4;
11. На код 3170 се посочват осигурителните вноски във фондовете “Безработица”, “Пенсии”, “Трудова злополука и професионална болест”,
“Общо заболяване и майчинство”, “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, “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 по Закона за здравното 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.2 от същия закон.
Част ІІ. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица.
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 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ.
17. 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.
18. 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. 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.
Част ІІІ. Работещи пенсионери.
19. На код 1700 се посочват всички работещи пенсионери, независимо дали са в трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, граждански договор с отчетната единица или са работещи собственици.
Забележки:
Използвани съкращения: ЗДС – Закон за държавния служител; ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане; КСО – Кодекс за социалното осигуряване; КТ – Кодекс на труда.

Отчетна единица: ........................................................
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Тръбопроводи , електропроводи и далекосъобщителни линии

Други видове инженерно-строителни съоръжения

4620

4612

Други видове нежилищни сгради

(Хил. левове)

Стойност на
обекта
1

Лице за контакт:

Съставител:

Ръководител:

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

х

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

ВЕСТНИК

Строителни съоръжения и конструкции (4621+4622+4623)
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Търговски сгради
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Производствени сгради

Нежилищни сгради (4611+4612+4613)
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Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2009 г.
/включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността на употребяваните ДМА от колона 4/
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Други разходи
От ред 4500 - Разходи за ДМА с екологично предназначение

Строителни съоръжения и конструкции
Машини,производствено оборудване и
апаратура (вкл. транспортни средства)
в т.ч. от внос

Нежилищни сгради

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

Общо (4510+4520+4530+4540)
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Показатели
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активи в
процес на
изграждане към
01.01.2009 г.
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строителство)

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2009 ГОДИНА
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БРОЙ 5
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ВЕСТНИК
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички инвеститори съставящи баланс, които през 2009г. са придобили дълготрайни материални активи чрез
действително извършени разходи за строителство и закупуване. 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.
В колона 1 се посочва стойността на дълготрайните материални активи в процес на изграждане към 01.01.2009 година (незавършено строителство).
В колона 2 се посочва стойността на извършените през 2009г. продажби на дълготрайни материални активи в процес на изграждане.
В колона 3 се посочват данни за всички фактически извършени през отчетната година разходи за придобиване на ДМА - чрез строителство
по стопански начин и възлагане и чрез закупуване ( записани направо по сметки от гр. 20 и 27), като в т.ч. в колона 4 се посочва стойността на
закупените употребявани ДМА.
В колона 5 се посочват данни само за придобитите през отчетната година ДМА чрез строителство и въвеждане в действие с Акт образец 16
и чрез закупуване
В колона 6 се посочва стойността на дълготрайните материални активи в процес на изграждане към 31.12.2009 година (незавършено строителство), (салдото по сметка 613).
В колона 7 се посочва увеличението или намалението (със знак “-“) от извършена преоценка на дълготрайните материални активи в процес
на изграждане към 31.12.2009г. (незавършено строителство).
Данните по редове дават информация за структурата на разходите по видове ДМА.
На код 4531 „в т. ч. от внос” - се посочва стойността на машините, производственото оборудване и апаратурата /вкл. транспортните средства/, които са закупени директно от чужбина и тези, закупени от специализирани търговски посредници–вносители в
страната.
На код 4501 се посочва каква част от общите разходи за придобиване на ДМА са разходи за придобиване на ДМА с екологично предназначение. В тях не се включват разходите за съоръжения, инсталации и оборудване, предназначени за опазване чистотата на въздуха и намаляване
на шума в работните помещения.
В раздел А “Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2009г.” 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 по-горе
- 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).

СПРАВКА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
(НИРД) ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

Медицински
науки
4

а
РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Собствена стопанска дейност
Бюджетни организации
Предприятия
Висши училища
Фондации и асоциации
Чужбина

Код на
реда
б
200
210
220
230
240
250
260
1

Отчет

Код на
реда
б
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714

Обществени науки
6

РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата
Опазване на околната среда
Граждански космически изследвания
Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура
Производство, съхранение, разпределение и използване на енергията
Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите
Развитие на здравеопазването
Развитие на селското и горско стопанство и риболова
Развитие на образованието
Културни, развлекателни и религиозни дейности
Изследване на политически и социални системи, структури и процеси
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници
Отбрана

а

Селскостопански науки
5

1

Общо

(Хил. левове)

Хуманитарни
науки
7

ДЪРЖАВЕН

(Хил. левове)

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели

Технически
науки
3

Раздел II. Разходи за НИРД по източници на финансиране

1

Общо

Естествени
науки
2

130
140
150

Код на
реда
б
100
110
111
120
121

176
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Раздел VII. Персонал, зает с НИРД, по гражданска принадлежност
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Раздел VI. Персонал, зает с НИРД, по възрастови групи
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С Т Р. 1 7 9

УКАЗАНИЯ
Формулярът е приложение към годишния счетоводен отчет и 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 2009 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 адресната част на формуляра се записва наименованието на отчетната единица, нейното местонамиране и идентификационният й код по
БУЛСТАТ. В карето “Обслужвана икономическа дейност” всяка отчетна единица попълва наименованието и кода на отрасловия раздел, за
който е предназначена преобладаващата част от НИРД, съгласно Класификацията на икономическите дейности - КИД - 2008 (Приложение 1).
Предназначението на отчета е осигуряване на международно съпоставима информация за характеризиране на ресурсите (разходи и персонал) за научноизследователската и развойна дейност в България. Моля, при попълване на данните да се съобразите с дадената по-долу
дефиниция за НИРД и с обхвата на показателите.
Научноизследователската и развойна дейност включва всяка творческа работа, която се провежда систематично с цел да се увеличи
обемът на знанията, включително познанието за човека, културата и обществото, както и използването на този обем от знания за нови приложения.
Основният критерий, който служи да се отграничи научноизследователската и развойна дейност от широката гама подобни дейности, основаващи се на науката и технологиите, е наличието, в рамките на НИРД, на значителен елемент на новост и на отстраняване на научната и/
или техническата неопределеност.
Когато не са пряко свързани с научноизследователски проект, следните дейности не трябва да се включват в данните за НИРД: дейностите,
свързани с научно-техническата информация, с патенти и лицензи, консултантските услуги, събирането на данни и проучвания от общ характер, маркетинговите проучвания, дейностите по стандартизация и техническо изпитване, проектантската дейност и минно-геоложките
проучвания, преподавателската дейност във висшите училища, рутинната дейност по разработване на софтуер.
Раздел I. Разходи за НИРД по области на науката
А. На код 100 “Разходи за НИРД - общо” се посочва общата сума на текущите разходи за НИРД и на разходите за придобиване на дълготрайни
материални активи, предназначени за НИРД, независимо от източника на финансиране.
На код 110 “Текущи разходи за НИРД” се посочват данни за разходите за материали, за външни услуги, за персонал и другите разходи за дейността. Не се включват разходите за амортизация.
На код 111 “Разходи за персонала, зает с НИРД” се посочват разходите за заплати и други възнаграждения на наетите по трудов договор и
на работещите собственици, както и изплатените хонорари и суми по граждански договори (независимо дали те са сключени с външни лица,
или с лица, работещи в същото предприятие) за осъществена НИРД. Включват се също и разходите за сметка на работодателя за социални и
здравни осигуровки и обезщетения по Кодекса на труда. В данните по този код не се включват възнагражденията на помощния (обслужващ)
персонал и охраната, които обаче са включени в текущите разходи за НИРД на код 110.
На код 120 се посочват данни за направените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, предназначени за НИРД. Включват се разходите за закупуване на земя, за строеж и покупка на сгради, за основен ремонт, както и разходите за придобиване на машини и
оборудване, които се посочват и отделно на код 121.
Б. 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 за същността на явленията и наблюдаваните факти, 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. Резултатите от приложните изследвания
обикновено се отнасят за един-единствен продукт или за ограничен брой продукти, операции, методи или системи.
- Разходи за експериментални разработки (код 150) - посочват се разходите за системни разработки, базирани върху наличните знания, получени от научните изследвания и/или от практическия опит. Целта на експерименталните разработки е да се произведат нови материали,
продукти и устройства; да се внедрят нови методи, системи и услуги или значително да се усъвършенстват вече съществуващите.
В зависимост от насочеността на научните изследвания (разработки), разходите за НИРД се разпределят по области на науката, които обхващат съответните групи специалности:
- Естествени науки - математика, механика, физика, геофизика, астрономия и астрофизика, химия, биология, геология, география.
- Технически науки - машиностроене и машинознание, авиационна и космична техника, корабостроене, електротехника, метрология и уредостроене, енергетика, комуникационна техника, добив и първична преработка на полезни изкопаеми, металургия, химична технология,
технология на продоволствените продукти, технология на продукти за широко потребление, технологии в горското стопанство, добив на
дървесина, целулозно-хартиена и дървообработваща промишленост, транспорт, строителство, геодезия, архитектура и градоустройство, механизация и електрификация на селското стопанство, други технически науки, електроника и електронна техника, автоматика, изчислителна
техника и системи за управление, екология и опазване на околната среда.
- Медицински науки - медицина, фармация, стоматология.
- Селскостопански науки - агрономия, животновъдство, ветеринарна медицина, горско стопанство.
- Обществени науки - икономика, организация и управление, право, психология, педагогика, научна информация, социология и политически
науки, военни науки.
- Хуманитарни науки - философия, история, филология, култура и изкуство.
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Раздел II. Разходи за НИРД по източници на финансиране
На код 200 се посочва общата сума на текущите разходи за НИРД и на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, предназначени за НИРД. Данните, посочени на този код, трябва да бъдат еднакви с данните на код 100, колона 1 в Раздел I.
Тези разходи се разпределят според източника на финансиране както следва:
- Собствена стопанска дейност (код 210) - средствата от собствена дейност, изразходвани за НИРД.
- Бюджетни организации (код 220) - средствата, получени от академии, научни институти и други организации (без висшите училища), чиято
цялостна дейност се финансира основно от държавния бюджет.
- Предприятия (код 230) - средствата, получени от държавни и частни предприятия, чиято цялостна дейност се финансира основно от продажба на стоки и услуги.
- Висши училища (код 240) - средствата, получени от държавни и частни висши училища и университетски болници.
- Фондации и асоциации (код 250) - средствата, получени от български нетърговски организации.
- Чужбина (код 260) - средствата, получени от чуждестранни предприятия, университети, правителства, нетърговски организации и международни организации.
Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели
На код 700 колона 1 се посочва общата сума на текущите разходи за НИРД и на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, предназначени за НИРД. Данните, посочени на този код, трябва да бъдат еднакви с данните на код 100, колона 1 в Раздел I и на код 200,
колона 1 в Раздел II.
Разпределението 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 горско стопанство и риболова (код 708) - разходите за НИРД, свързана с подпомагане развитието на: селското, горското стопанство, риболова, производството на хранителни продукти; контрола над използването на химически изкуствени торове; ветеринарната медицина.
Развитие на образованието (код 709) - разходите за НИРД, свързана с всички степени на образователната подготовка и с всички форми на
обучение.
Културни, развлекателни и религиозни дейности (код 710) - разходите за НИРД, свързана с проучване на влиянието, което оказват върху
обществения живот такива социални явления като културни, развлекателни, спортни и религиозни дейности.
Изследване на политически и социални системи, структури и процеси (код 711) - разходите за НИРД, свързана с: изследване на политически
структури на обществото; на социални процеси, изменения и конфликти; развитие на системи за социална сигурност и социално подпомагане; социални аспекти на организацията на работа.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове (код 712) - разходите за НИРД (финансирана от публични университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и хуманитарните
науки.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници (код 713) - разходите за НИРД (финансирана от други източници, различни от публичните университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и
хуманитарните науки.
Отбрана (код 714) - разходите за НИРД, осъществявана за военни цели. Не се включват разходите на Министерство на отбраната за граждански изследвания, които трябва да се отнесат към някоя от останалите социално-икономически цели.
Персоналът, зает с НИРД, обхваща три основни категории:
Изследователи (код 310, код 410, код 510, код 610). Изследователи са професионалните специалисти, пряко ангажирани в извършването на научноизследователска и развойна дейност, т.е. които работят по формулирането и създаването на нови знания, продукти, процеси,
методи и системи, както и по ръководенето на съответните теми (проекти). Към тази категория се отнасят и редовните докторанти, тъй като
изготвянето на дисертационен труд отговаря на дефиницията за НИРД.
Категорията “технически персонал” (код 320 и код 420) включва лицата, притежаващи необходимите знания и опит в една или няколко
области на науката и изпълняващи научни и технически задачи, прилагайки оперативни принципи и методи под ръководството и контрола
на изследователите. Те работят в един екип с изследователите и изпълняват, в общия случай, следните функции в хода на научноизследова-
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телската и развойна дейност:
- подготовка на библиографски справки и подбор на информационни материали;
- изготвяне на компютърни програми за обработка на данни;
- подготовка и провеждане на опити, технически изпитвания и анализи;
- извършване на измервания, изчисления, подготовка на схеми и графики;
- провеждане на статистически изследвания и интервюта.
Категорията “помощен персонал” (код 330 и код 430) включва квалифицирани и неквалифицирани работници, счетоводители, специалисти
по ТРЗ, личен състав, канцеларски и секретарски персонал, който участва в изпълнението на научноизследователски проекти или е непосредствено свързан с тях. Тук се включват и лицата, работещи в екипите по теми, като координатори, помощници, извършващи дейности, неизискващи квалификация, но пряко обслужващи НИРД. Към помощния персонал не се включват лица, непряко свързани с НИРД като охрана,
портиери, работници в столовете, счетоводители и други, необслужващи НИРД.
За всяка от трите категории персонал, зает с НИРД, следва да се посочат на отделни редове:
- пълно заетите (над 90%) - за пълно заети се считат лицата, ангажирани с НИРД над 90% от годишния фонд работно време;
- основно заетите (от 50 до 90%) - включват се лицата, извършвали НИРД през по-голямата част от работното време през годината, например работилите само 9 месеца на пълно работно време (тяхната заетост с НИРД е 75%) или работилите цяла година на половин работен ден,
чиято заетост е 50%.
В Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката разпределението по науки става според научната 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. Персонал, зает с НИРД, по възрастови групи се посочва броя на заетите с НИРД (общо и в това число изследователите) според
навършената възраст в години към 31.12.2009 година.
В Раздел VII. Персонал, зает с НИРД, по гражданска принадлежност заетите лица (общо и в това число изследователите) се разпределят
според гражданството, което притежават. Български гражданин, който е и гражданин на друга държава, се смята само за български гражданин.
В колони 5 и 6 на Раздел VII се посочва персонала, зает с НИРД, с гражданска принадлежност към някоя от следните държави членки на Европейския съюз: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чехия и Швеция.
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КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ - 2008
НАИМЕНОВАНИЕ

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

17

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

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

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 търговия с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

16
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50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Гр. (с.) ...............................................................................
Община ...........................................................................

СПРАВКА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ И ДОБРОВОЛНИТЕ СЪТРУДНИЦИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КЪМ 31.12.2009 г.
Код на
реда
б

Показатели
а
Членове - общо

Брой
1

66270

Физически лица

66271

Юридически лица

66272

Доброволни сътрудници

66280

Отработени часове от доброволни сътрудници

66290

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички предприятия с нестопанска цел. Тя съдържа информация за техните членове и доброволни сътрудници към
края на отчетната 2009 година. На код 66270 се записва общият брой членове (физически и юридически лица) на съюзи, федерации, сдружения, камари, асоциации, движения, клубове и др. като сбор от код 66271 и код 66272. На код 66271 се записва броят на членуващите физически лица, а на код 66272 – броят на юридическите лица – членове на съответната организация с нестопанска цел. На код 66280 се записва
броят на заетите на доброволни начала сътрудници в предприятията с нестопанска цел. Това са лица, работещи, без да получават възнаграждение за положения труд. На код 66290 се посочват действително отработените часове на доброволно заетите сътрудници за отчетната 2009
година. В случай, че предприятието не разполага с точна информация за техния брой, необходимо е да се направи приблизителна оценка.

(Продължава в бр. 6)
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 256
от 30 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград,
одобрява ПУП – парцеларен план за външно В и
К захранване до имот с идентификатор 04279.103.5,
местност Песоко, по КК на Благоевград. Проектните трасета на водопровода и каналът минават
през имоти 04279.103.9 – полски път на община
Благоевград, и 04279.103.9 – общинска улица.
Председател: К. Хаджигаев
72
РЕШЕНИЕ № 13
от 22 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Благоевград, чрез ОЕС по УТ одобрява
ПУП – парцеларен план за външно ел. захранване до имот с идентификатор 04279.17.1 в мест.
Чикуто – Ш.16 по КК на Благоевград, минаващ
през имоти с идентификатори 04279.17.1 – частна собственост, 04279.17.121 – общински път, и
04279.34.20 – частна собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Благоевград
до Административния съд – Благоевград.
Председател: К. Хаджигаев
202
РЕШЕНИЕ № 324
от 22 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Благоевград, одобрява ПУП – парцеларен
план за улична канализация за имоти с № 005012,
005013, 005015, 005016, 005017, 005018 и 005019 в м.
Асанов брест по КВС на с. Изгрев, община Благоевград, минаващ през имоти № 000097, 000099, 000118,
000098, със сервитут, ограничаващ ползването на
имот № 035001 в м. Асанов брест, землището на
с. Изгрев, община Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Благоевград
до Административния съд – Благоевград.
Председател: К. Хаджигаев
199
РЕШЕНИЕ № 332
от 22 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Благоевград, одобрява парцеларен план за
външно ел. захранване на обект МВЕЦ „Прадимир“ в
имот № 001057 в землището на с. Бистрица, община
Благоевград. Проектното трасе за ел. захранването преминава през имоти държавен горски фонд
№ 001085 с площ 0,474 дка, отдел 3 „ж“, № 001086,
с площ 0,111 дка, отдел 37 „5“ по ЛУП от 2001 г.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Благоевград
до Административния съд – Благоевград.
Председател: К. Хаджигаев
200

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 5

РЕШЕНИЕ № 333
от 22 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Благоевград, одобрява парцеларен план за
напорен тръбопровод на обект МВЕЦ „Прадимир“
в имот с номер 001057 в землището на с. Бистрица,
община Благоевград. Проектното трасе за напорния тръбопровод преминава през имоти държавен
горски фонд № 001066 с площ 0,599 дка, отдел 3
„ж“, отдел 3 „з“ № 001067, с площ 0,292 дка, отдел
1 „з“, № 000757 с площ 0,224 дка, отдели 3 „а“ по
ЛУП от 2001 г. и имоти № 001070 с площ 0,177 дка,
отдел 1 „1“, № 001073, с площ 4,850 дка, отдели 2
„к“, 2 „з“, 2 „м“ по ЛУП от 2001 г.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Благоевград
до Административния съд – Благоевград.
Председател: К. Хаджигаев
201

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-18
от 18 декември 2009 г.
На основание чл. 5 и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение-протокол № 23 от
27.ІV.2005 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и
решение-протокол № 22 от 1.ХІІ.2009 г. на Надзорният съвет Агенцията за приватизация и публичночастно партньорство, гр. Бургас, реши:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс
на един етап за продажба на общински нежилищен
имот: незавършено строителство в ж. к. Меден рудник (бл. 135), зона Г, УПИ XV, кв. 82, с прилежащ
терен 4228 кв. м, Бургас, с минимална конкурсна
цена в размер 614 400 лв. и депозит за участие в
размер 61 440 лв.
2. Конкурсната документация за обекта се закупува в Агенцията за приватизация и публично-частно
партньорство, Бургас, ул. Конт Андрованти 1 – 3,
ет. 3, всеки работен ден в срок до 17-ия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 9 до 17 ч., на цена 200 лв., платими в
брой в касата на агенцията, за което се издава сертификат за регистрация. Физическите лица закупуват
лично или с нотариално заверено пълномощно.
Юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние и документ за самоличност,
ако закупуват лично или с пълномощно, издадено
от управителя (директора), което да е нотариално
заверено, ако закупуват чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие се внася по банков
път до 17-ия ден вкл. от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ по IBAN сметка
на Агенцията за приватизация и публично-частно
партньорство, Бургас, № BG 28 SOMB 9130 32
23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас,
SOMBBGSF. Връщането на депозита се извършва
безкасово – с платежно нареждане по банковата
сметка на кандидатите в срок 5 работни дни след
изтичането на срока за обжалване на решението
на Надзорния съвет на агенцията за определяне на
спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител
на агенцията през всички работни дни, предхождащи крайната дата за предаване на офертите,
след представен платежен документ за закупена
конкурсна документация.
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5. Участниците в конкурса изготвят оферти в
съответствие с конкурсната документация, които се
подават в Агенцията за приватизация и публичночастно партньорство, Бургас, ул. Конт Андрованти
1 – 3, ет. 3, всеки работен ден до 17-ия ден включително от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“. Изпращане на оферти по
пощенски път не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни
сделки с имота, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания,
както и поемане на менителнични задължения.
Председател на Надзорния съвет: Г. Георгиев
143

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 302
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Малко
Търново, одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план, за трасе на обект
„Изграждане на туристическа инфраструктура до
Тракийска купулна гробница, ПИ 46663.80.957 и
46663.75.1020, м. Мишкова нива в землището на
гр. Малко Търново.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Малко Търново
пред Административния съд – Бургас.
Председател: Т. Петков
191
РЕШЕНИЕ № 304
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Малко
Търново, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план, за трасе на обект „Външно електрозахранване на приемно-предавателна
станция за GSM/UMTS оборудване № BS 3255 на
БТК“ – АД, ПИ № 000713 в землището на с. Бръшлян, община Малко Търново, област Бургас.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Малко Търново
пред Административния съд – Бургас.
Председател: Т. Петков
192
РЕШЕНИЕ № 305
от 16 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Малко
Търново, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на обект „Път,
попадащ в ПИ 46663.10.216, м. Край града в землището на гр. Малко Търново.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Малко Търново
пред Административния съд – Бургас.
Председател: Т. Петков
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ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 463
от 21 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ и
протокол № 13 от 2009 г. на ОЕСУТ, т. 13 Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проект ПЗ
(план за застрояване) за имот 053050, Костинброд,
ЕКАТТЕ 38979, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на
чл. 214 ЗУТ.
Председател: З. Йорданова
195
РЕШЕНИЕ № 464
от 21 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
и протокол № 19 от 2009 г. на ОЕСУТ, т. 4 Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проект ПЗ
(план за застрояване) за имот 017023, Костинброд,
ЕКАТТЕ 38978, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на
чл. 214 ЗУТ.
Председател: З. Йорданова
196
РЕШЕНИЕ № 465
от 21 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗУТ
и протокол № 13 от 5.VІІІ.2009 г. на ОЕСУТ, т. 30
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
п роек т за П У П – ПП (под робен уст ройст вен
план – парцеларен план) за елементи на техническата инфраструктура – кабелна линия 20 kV за
имот 036082, с. Петърч, община Костинброд.
Председател: З. Йорданова
197
РЕШЕНИЕ № 466
от 21 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
и протокол № 16 от 2009 г. на ОЕСУТ, т. 7 Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проект ПЗ
(план за застрояване) за имот 052083, Костинброд,
ЕКАТТЕ 38978, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на
чл. 214 ЗУТ.
Председател: З. Йорданова
198

ОБЩИНА ЛЪКИ
РЕШЕНИЕ № 284
от 29 декември 2009 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 6 ЗОС Общинският
съвет – гр. Лъки, реши:
1. Приема изготвения ПУП – ПРЗ за обект „Гробищен парк“, парцеларен план за пътна връзка,
трасировъчен план, с който от ПИ 056002, местност

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

Мутьовското, по КВС на гр. Лъки, се обособяват:
УПИ I-56.2 – гробищен парк, с площ 4330,0 кв. м;
посочената в проекта прекъсната (ограничителна)
линия на застрояването за Ритуален дом с Н=7,0 м,
Пзастр.=30 – 60 %; определената с проекта хигиенно-защитна зона от 300,0 м; линии и надписи
с червен и черен цвят по приложения към тази
докладна записка проект. С проекта за обекта се
засягат следните имоти по КВС: пл. № 056002, 056015,
114001, 022005, 022006, 000274 съгласно парцеларния
план и регистъра към него.
2. Упълномощава кмета на общината при необходимост да предприеме всички действия по реда на
глава трета от Закона за общинската собственост.
Председател: Пл. Райчев
194

ОБЩИНА МЕЗДРА
РЕШЕНИЕ № 362
от 22 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мез
дра, реши:
Одобрява ПУП (подробен устройствен план),
съдържащ ПП (парцеларен план) и ПРЗ (план за
регулация и застрояване) за малка водноелектрическа централа (МВЕЦ) „Царевец“, обхващаща част
от землищата на с. Царевец и с. Ослен Криводол,
община Мездра, област Враца.
Планът е на разположение на заинтересуваните
в стая 106 в сградата на общината. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45, ал. 3 ЗМСМА заинтересуваните могат да обжалват решението в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател: Д. Дамяновски
144

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 793
от 22 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2
и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим нежилищен имот: масивна
двуетажна сграда – бивше училище, построена в
застроен урегулиран поземлен имот УПИ І-168, кв.
50 по плана на с. Тученица, през 1958 г. върху площ
424 кв. м. Продава с отстъпено право на строеж
при граници на целия имот: север – ОК 165 – ОК
115 – ОК 114а; изток – УПИ ІІ-166, УПИ ІХ-167;
юг – улица ОК 61 – ОК 125 – ОК 126; запад – улица
ОК 63 – ОК 62 – ОК 61, по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
55 000 лв. и стъпка на наддаване 2000 лв.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска
собственост № 35363 от 6.ІV.2009 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 125 от 12.ХІІ.2008 г.,
том 60, рег. № 22035.
1.1. Определя депозит за участие в търга в размер
5500 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка,
посочена в тръжната документация.
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1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на
община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ
за платена такса в размер 150 лв. без ДДС или с
платежно нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR
9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане
44 7000 в „УниКредит Булбанк“, клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до 25-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
община Плевен, в срок до 17,30 ч. на 30-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
1.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 33-тия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на настоящото решение, но със следните
срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 63-тия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Сроковете по точки от 1.1 до 1.4 и 1.5.1 до
1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след него
присъствен ден.
1.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в община
Плевен, отдел „ОПКП“.
2. Възлага на кмета на община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на община Плевен да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
Председател: Г. Спартански
203

РЕШЕНИЕ № 794
от 22 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във
връзка чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на недвижим имот: застроен урегулиран поземлен имот с площ 3110 кв.м, съставляващ
УПИ ІІІ-547 „За ветеринарна лечебница“, кв. 33 по
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плана на с. Брестовец, образуван от бивш УПИ І
и част от бивш УПИ ІV по стария план на селото,
заедно с построените в него сгради: полумасивна
сграда – ветеринарна лечебница с 5 оборотни помещения със застроена площ 156,24 кв.м, построена през 1953 г., и полумасивна стопанска сграда
(бивш скотовъден обор) със застроена площ 67,5
кв.м, построена през 1937 г., при граници на имота: север – улица ОК 145 – ОК 168; изток – улица
ОК 170а – ОК 169а – ОК 169; юг – УПИ ІV-548;
запад – УПИ ІІ-605 и УПИ Х, по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна цена
110 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 5000 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 35198 от 11.VІ.2008 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 145 от 24.VІ.2008 г.,
том ХХVІІ, рег. № 10336.
1.1. Определя депозит за участие в търга в размер
11 000 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
33-ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка,
посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на
община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ
за платена такса в размер 150 лв. без ДДС или с
платежно нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR
9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане
44 7000 в „УниКредит Булбанк“, клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до 28-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника в
Центъра за административно обслужване на община
Плевен, в срок до 17,30 ч. на 33-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 36-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решение в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът да се проведе от 10,00 ч. на 66-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при община Плевен.
1.7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45, ал. 5,
т. 1 ЗДДС.
1.8. Сроковете по точки от 1.1 до 1.4 и 1.5.1. до
1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след него
присъствен ден.
2. Възлага на кмета на община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
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3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на община Плевен да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
Председател: Г. Спартански
204

РЕШЕНИЕ № 818
от 22 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на недвижим нежилищен имот: едно
етажна масивна сграда със сутерен, построена
през 1960 г., с идентификатор 56722.659.497.2 (стар
идентификатор УПИ ІІІ, кв. 115 по плана на Плевен с адрес: ул. Васил Левски 78), със застроена
площ 74 кв. м, състоящ се от две зали, бар-бюфет
и санитарно помещение на ниво терен и складово
помещение в сутерена, разположена в поземлен
имот с идентификатор 56722.659.497, заедно с отстъпено право на строеж с предназначение: сграда
за търговия, при граници на имота: север – УПИ
ІІ-3093; изток – ул. Васил Левски, юг – проход;
запад – двор в УПИ ІІІ-3095а, по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 220 000 лв. и стъпка на наддаване 10 000 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 35117 от 15.ІІ.2008 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 161 от 21.ІІ.2008 г.,
том V, рег. № 2000.
1.1. Определя депозит за участие в търга в размер
22 000 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
33-тия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка,
посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжната документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 150 лв. без ДДС
или с платежно нареждане по сметка IBAN BG31
UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на
плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до
28-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника в
Центъра за административно обслужване на община
Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-тия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 36-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
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1.5.2. Срок за подаване на предложения – до 17,30
ч. на 63-тия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 66-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и 1.5.1 до 1.5.3
се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не
се брои и срокът изтича на следващия след него
присъствен ден.
1.7. Оглед на обекта да се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в община
Плевен, отдел „ОПКП“.
2. Възлага на кмета на община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на община Плевен да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
Председател: Г. Спартански
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РЕШЕНИЕ № 819
от 22 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2
и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим нежилищен имот:
поземлен имот с идентификатор 56722.667.705 с
площ 8619,00 кв.м, отредена за друг обществен
обект, комплекс, с адрес Плевен, ж. к. Дружба,
(стар идентификатор УПИ ІV, кв. 2 по плана на
Плевен, отреден за поликлиника с аптека), заедно
с изградените в груб строеж 3 обществени сгради:
сграда с идентификатор 56722.667.705.2 със застр.
площ 1218,00 кв.м на 3 етажа, сграда с идентификатор 56722.667.705.1 със застр. площ 588,00 кв.м
на 8 етажа, сграда с идентификатор 56722.667.705.3
със застр. площ 327,00 кв.м. на 2 етажа, при съседи: 56722.667.679, 56722.667.680, 56722.667.681,
56722.667.700, 56722.667.938, 56722.667.704, 56722.667.709,
56722.667.708, 56722.667.706, 56722.667.599 по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална
тръжна цена 1 800 000 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 50 000 лв.
Имотът е с АОС № 35275 от 15.Х.2008 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 95 от 20.Х.2008 г.,
том 48, рег. № 17107.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 180 000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на
настоящето решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
1.2.Тръжната документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на
община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ
за платена такса в размер 150 лв. без ДДС или с
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платежно нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR
9660 3211 9710 16, код на плащане 44 7000, BIC
UNCRBGSF в „УниКредит Булбанк“, клон Плевен,
всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 25-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника в
Центъра за административно обслужване на община
Плевен в срок до 17,30 ч. на 30-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при община Плевен.
1.5. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 33-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на община Плевен
на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
1.6.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.6.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
1.6.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 63-ия
ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на община Плевен
на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.7. Сроковете по т. от 1.1. до 1.6 и 1.6.1 до
1.6.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича в следващия след него
присъствен ден.
1.8. Достигнатата на п ублични я т ърг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. Възлага на кмета на община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на община Плевен да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
Председател: Г. Спартански
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РЕШЕНИЕ № 820
от 22 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3,
ал. 2, изр. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 2,
чл. 26, ал. 1 и 2 и чл. 31 във връзка чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Допълва списъка, приет с Решение № 581 от
9.Х.2002 г. на Общинския съвет – гр. Плевен, в
т.ІІ.3, със следните недвижими нежилищни имоти:
1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.302.2.34 (стар идентификатор УПИ І,
кв. 352) в Плевен, ул. П. Р. Славейков 30, жилищен
блок „Даскал Димо 2 и 3“, вх. Б, ет. 1.
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1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.302.3.34 (стар идентификатор УПИ І,
кв. 352) в Плевен, ул. П. Р. Славейков 30, жилищен
блок „Даскал Димо 2 и 3“, вх. В, ет. 1.
2. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на следните общински недвижими
нежилищни имоти:
2.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.302.2.34 (стар идентификатор УПИ
І, кв. 352), отреден за друг вид самостоятелен обект
в сграда със застроена площ 15,41 кв. м, в Плевен,
ул. П. Р. Славейков 30, жилищен блок „Даскал
Димо 2 и 3“, вх. Б, ет. 1. Съседни помещения: на
същия етаж – няма; под обекта – няма; над обекта – 56722.660.302.2.7.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 31311 от 2.ХІ.1998 г., вписан в Агенцията по вписвания под № 27 от 23.ХІ.2009 г., том
ХХХVІІ, рег. № 15335.
2.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.302.3.34 (стар идентификатор УПИ
І, кв. 352), отреден за друг вид самостоятелен обект
в сграда със застроена площ 15,41 кв. м в Плевен,
ул. П. Р. Славейков 30, жилищен блок „Даскал
Димо 2 и 3“, вх. В, ет. 1. Съседни помещения: на
същия етаж – няма; под обекта – няма; над обекта – 56722.660.302.3.18.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 31312 от 2.ХІ.1998 г., вписан в Агенцията по вписвания под № 28 от 23.ХІ.2009 г., том
ХХХVІІ, рег. № 15338.
3. Възлага на кмета на община Плевен да извърши необходимите правни и фактически действия
за провеждане на съответните процедури по реда
на чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката
на приватизация или със следприватизационен
контрол, включително процесуално представителство, за възлагане анализи на правното състояние
и приватизационни оценки на обектите, както и
да сключи съответните договори със спечелилите
участници в проведените процедури.
Председател: Г. Спартански
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РЕШЕНИЕ № 821
от 22 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3,
ал. 2, изр. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 2,
чл. 26, ал. 1 и 2 и чл. 31 във връзка с чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Допълва списъка, приет с Решение № 581 от
9.Х.2002 г. на Общинския съвет – гр. Плевен, т.ІІ.3,
със следния недвижим имот: масивна едноетажна
сграда – клуб с идентификатор 56722.654.3.20 със
застроена площ 71,00 кв. м, с адрес: Плевен, ж. к.
Сторгозия, до бл. 94.
2. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на общински нежилищен имот: масивна едноетажна сграда – клуб с идентификатор
56722.654.3.20 със застроена площ 71,00 кв. м, с
предназначение: за друг вид сграда за обитаване,
разположена в поземлен имот с идентификатор
56722.654.3 (стар идентификатор УПИ І, кв. 716), с
адрес: Плевен, ж. к. Сторгозия, до бл. 94. Обектът
се продава с отстъпено право на строеж.
Граници на обекта: север – жил. блок № 93;
изток – тупик ОК 24 – ОК 23; юг – жил. блок
№ 94; запад – улица по ОК 1 – ОК 27.
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Актуван е с акт за частна общинска собственост
№ 34903 от 29.ІІІ.2007 г., вписан в Агенцията по
вписвания под № 80 от 2.ІV.2007 г., том ХІІІ, рег.
№ 3779.
3. Възлага на кмета на община Плевен да извърши необходимите правни и фактически действия
за провеждане на съответните процедури по реда
на чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката
на приватизация или със следприватизационен
контрол, включително процесуално представителство, за възлагане анализ на правното състояние
и приватизационна оценка на имота, както и да
сключи съответните договори със спечелилите
участници в проведените процедури.
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Председател: Г. Спартански

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ЗД-00-224
от 28 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ във връзка с
чл. 35, ал. 1 ППЗОЗЗ одобрявам ПУП – парцеларен
план по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за линеен обект:
„Подземна кабелна линия 20 kV и тръби за оптичен
кабел от подстанция „Прослав“ (община Пловдив)
110/20 kV до възлова станция 20 kV Радиново в
землището на с. Радиново, община „Марица“, с
трасе, нанесено с червена линия върху приложената
ситуация в М 1:2000, определено с координатите на
точките на върховете, преминаващо през териториите на общините Пловдив, „Родопи“ и „Марица“,
област Пловдив.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
може да се обжалва относно законосъобразността
є чрез областен управител на област Пловдив до
Административния съд – Пловдив.
Областен управител: Ив. Тотев
87

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 246
от 18 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план, за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии на
план за трасе на ел. провод – ниско напрежение
за захранване на имот № 159035-Б, отреден за
производствено-складови дейности, в местността
Хано, землище на гр. Сандански. Трасето на кабела
започва от магистрален ЕП 20 kV, пресича имот
202.050 – път, и през имот 000.159 – пасище, мера
достига до имот 159035-Б, местност Хано, землище
на гр. Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Сандански до
Административния съд – Благоевград.
Председател: А. Стоянов
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ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ № 596
от 22 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с решение на
ОЕСУТ Общинският съвет – Свиленград, одобрява
план за застрояване на ПИ № 000013 в землището
на с. Пашово, община Свиленград, като се отрежда
чисто производствена зона (Пч) за производство
на ел. енергия – фотоволтаична електроцентрала
и подстанция, и се определя в червен цвят ниско
етажно свободно застрояване.
Неразделна част от решението е приложеният
план за застрояване.
Председател: Т. Коларова
75

РЕШЕНИЕ № 698
от 22 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 2, изр. 2 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Допълва списъка по чл. 3, ал. 2, изр. 2 ЗПСК
на общинското участие, което ще се обявява за
приватизация по реда на ЗПСК, приет с Решение
№725 от 16.V.2002 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора (ДВ, бр. 59 от 2002 г.), допълнен с Решение
№ 118 от 2004 г. (ДВ, бр. 46 от 2004 г.), Решение
№ 252 от 2004 г. (ДВ, бр. 1 от 2005 г.), Решение
№ 836 от 2007 г. (ДВ, бр. 14 от 2007 г.), Решение
№ 83 от 2008 г. (ДВ, бр. 34 от 2008 г.) и Решение
№ 386 от 2009 г. (ДВ, бр. 23 от 2009 г.) със следните
общински нежилищни имоти, които имат вписани
актове за общинска собственост:
1. с. Дълбоки – бивш Дом за деца и юноши
в кв. 38, УПИ I Дом за деца – АОС № 02090 от
4.VІ.2002 г.;
2. магазин с идентификатор № 68850.505.252.7.3,
ул. Митрополит Методи Кусев 5, Стара Загора, АОС
№ 08034 от 20.Х.2009 г.;
3. общински нежилищен имот за стопански цели
с идентификатор № 68850.513.141, Стара Загора, ул.
Христина Морфова 1 (първи частен склад), АОС
№ 08068 от 17.ХІ.2009 г.;
4. самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68850.515.18.1.10, Стара Загора, ул. Ген. Столетов 60,
ет. 1 – АОС № 08159 от 24.ХІ.2009 г.;
5. самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68850.515.18.1.9, Стара Загора, ул. Ген. Столетов 60,
ет. 1 – АОС № 08160 от 24.ХІ.2009 г.
Председател: Т. Руканов
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РЕШЕНИЕ № 597
от 22 декември 2009 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А,
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ Общинският съвет – Свиленград,
одобрява план за застрояване, ел. и В и К схеми
към него на ПИ № 022060 в землището на с. Генералово, м. Тополите, като имотът се отрежда „За
фотоволтаична електроцентрала“ и се определя с
ограничителни линии в червен цвят нискоетажно
свободно застрояване.
Неразделна част от решението са приложеният
план за застрояване, ел. и В и К схемата към него.
Председател: Т. Коларова
76

ОБЩИНА СИМИТЛИ
РЕШЕНИЕ № 405
от 10 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Дава съгласие да бъде одобрен проект на
подробен устройствен план – план за регулация
за имот № 260012, махала Чобанска, местност
Езерище, гр. Симитли.
2 . Уп ъ л но мощ а в а у п р а ви т е л я н а „С и мо ра“ – ЕООД, Симитли, да предприеме необходимите правни и фактически действия по изпълнение
на решенията.
Председател: Св. Атанасовска
163

ОБЩИНА С. СИТОВО,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 66
от 22 декември 2009 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А,
чл. 129, ал. 1, чл. 128, ал. 13 ЗУТ и Решение на
експертен съвет с протокол № 15 от 5.ХІІ.2009 г.
Общинският съвет – с. Ситово, одобрява подробен
устройствен план – ПЗ за поземлен имот № 006026
в землището на с. Нова Попина, ЕК АТТЕ 51901,
община Ситово, област Силистра, за промяна на
предназначението на земеделска земя и изграждане
на фотоволтаични електроцентрали при показатели: Е1 – Е2, Н1 – Н2 2 – 10 м. П застр. До 80 %
Кинт – до 1, П озел. min 20 %, при възложители:
„Д. Енерджи“ – ЕООД, Дарин Николов, Силистра;
„К ЯТ“ – ЕООД, Маргарита Тодорова, Силистра.
Председател: Р. Кязим
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РЕШЕНИЕ № 699
от 22 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Одобрява извършените до този момент действия на Общинската агенция за приватизация, включително проведения маркетинг с цел привличане на
инвеститорски интерес към обекта за приватизация.
2. Открива процедура за приватизация по реда на
ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански
цели, самостоятeлен обект в сграда с идентификатор
68850.509.3272.1.106 в Стара Загора, кв. Казански,
блок № 24 (бивше котелно), попадащ в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 68850.509.3272, ет. 1, на едно ниво, с предназначение на самостоятелния обект – обекти със
специално предназначение, състоящ се от: работно
помещение, стая за огняря, баня и санитарен възел,
със ЗП = 221 кв. м.
3. Определя метод на продажба – публичен търг
с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена за продажба
в размер 45 900 лв.
5. Определя стъпка за наддаване в размер 2000 лв.
6. Утвърждава депозит в размер 5000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375 755
401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И ЕФ Джи
България“ – АД, клон Стара Загора, или на касата в
Информационния център във фоайето на общината
в срок до 16.ІІ.2010 г. (16.ІІІ.2010 г.).
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7. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И ЕФ Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
8. Тръжната документация за обекта се закупува
в стая № 614 на община Стара Загора срещу платени
в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център във фоайето на общината в срок до
15.ІІ.2010 г. (15.ІІІ.2010 г.).
9. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на 15.ІІ.2010 г.
(15.ІІІ.2010 г.).
10. Срок за подаване на предложенията за
участие – 10 ч. на 17.ІІ.2010 г. (17.ІІІ.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на община Стара Загора.
11. Ден и час на търга – 17.ІІ.2010 г. (17.ІІІ.2010 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
12. Ако търгът не се състои на 17.ІІ.2010 г., той
ще се проведе на 17.ІІІ.2010 г. при същите условия.
13. Упълномощава Общинската агенция за приватизация и є възлага да извърши всички последващи
действия по процедурата за приватизация съгласно
законодателството и Правилника за дейността на
Общинската агенция за приватизация и Методиката
за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси и сключване
на договори за приватизация.
14. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия
търга участник.
Председател: Т. Руканов
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РЕШЕНИЕ № 700
от 22 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – Стара Загора, реши:
1. Одобрява извършените до този момент действия на Общинската агенция за приватизация, включително проведения маркетинг с цел привличане на
инвеститорски интерес към обекта за приватизация.
2. Открива процед у ра за приватизаци я по
реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за
стопански цели, самостоятeлен обект в сграда с
идентификатор 68850.509.3272.1.107 в Стара Загора,
кв. Казански, блок № 24 (помещение), попадащ в
сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68850.509.3272, ет. 1, на едно ниво, с
предназначение на самостоятелния обект – друг вид
самостоятелен обект в сграда, със ЗП = 90,24 кв.м.
3. Определя метод на продажба – публичен търг
с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена за продажба
в размер на 20 400 лв.
5. Определя стъпка за наддаване в размер 2000 лв.
6. Утвърждава депозит в размер 5000 лв., преведени по IBAN СМЕТКА: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
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Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето на
общината в срок до 16.ІІ.2010 г. (16.ІІІ.2010 г.).
7. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
8. Тръжната документация за обекта се закупува
в стая № 614 на община Стара Загора срещу платени
в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център във фоайето на общината в срок до
15.ІІ.2010 г. (15.ІІІ.2010 г.).
9. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на 15.ІІ.2010 г.
(15.ІІІ.2010 г.).
10. Срок за подаване на предложенията за
участие – 14 ч. на 17.ІІ.2010 г. (17.ІІІ.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на община Стара Загора.
11. Ден и час на търга – 17.ІІ.2010 г. (17.ІІІ.2010 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
12. Ако търгът не се състои на 17.ІІ.2010 г., той
ще се проведе на 17.ІІІ.2010 г. при същите условия.
13. Упълномощава Общинската агенция за приватизация и є възлага да извърши всички последващи
действия по процедурата за приватизация съгласно
законодателството и Правилника за дейността на
Общинската агенция за приватизация и Методиката
за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси и сключване
на договори за приватизация.
14. Упълномощава кмета на община Стара Загора да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга участник.
Председател: Т. Руканов
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Поправка. Община Поморие прави поправка на
допусната техническа грешка в „Държавен вестник“,
бр. 95 от 2009 г., с. 70: Вместо „Решение № 597
от 28 юли 2009 г.“ да се чете „Решение № 631 от
1 октомври 2009 г.“.
247
Поправка. В поканата за общо събрание на
сдружение с нестопанска цел „Югоизточна европейска правна група (Сий Лигал) (ДВ, бр. 2 от
2010 г., стр. 191) е допусната техническа грешка
в последното изречение на обнародвания текст,
което трябва да се чете: „При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с устава на
сдружението общото събрание ще се проведе на
1.ІІІ.2010 г. в същия начален час, на същото място и
при същия дневен ред без нова покана независимо
от броя на явилите се членове.“
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