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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение
на надзорните органи и трансгранични-

те информационни потоци

 Закон за ратифициране на Устава на
Международната агенция за възобновяе-

ма енергия

 Закон за ратифициране на Петия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в

Югоизточна Европа
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Президент на републиката
 Указ № 2 за назначаване на Бойчо Атанасов Кулински за член на Съвета за

електронни медии
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Министерски съвет
 Постановление № 3 от 15 януари 2010 г.
за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ във вид на имущество за
пострадалото население на Република
Хаити от разрушителното земетресение
на 12 януари 2010 г.
 Решение № 9 от 13 януари 2010 г. за
издаване на разрешение за търсене и

2

проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от
Закона за подземните богатства, в блок
„Провадия“, разположен на територията на Североизточна България
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Министерство на финансите
 Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за прилагане на Закона
за данък върху добавената стойност
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Министерство
на земеделието и храните
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 69 от 2006 г. за изиск
ванията за добрата производствена
практика при производство на ветеринарномедицински продукти

10

Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията
Министерство на труда
и социалната политика
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № H-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица
с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност от винетни такси при
ползване на републиканските пътища

46

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 3
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Допълнителния
протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични
данни, по отношение на надзорните органи и
трансграничните информационни потоци, приет
от ХLI Народно събрание на 13 януари 2010 г.
Издаден в София на 15 януари 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Допълнителния протокол
към Конвенцията за защита на лицата при
автоматизирана обработка на лични данни,
по отношение на надзорните органи и транс
граничните информационни потоци
Член единствен. Ратифицира Допълнителния
протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични
данни, по отношение на надзорните органи
и трансграничните информационни потоци,
подписан на 8 ноември 2001 г. в Страсбург.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 13 януари 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
349
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ДЪРЖАВЕН

УКАЗ № 4
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Устава на Международната агенция за възобновяема енергия,
приет от ХLI Народно събрание на 13 януари 2010 г.
Издаден в София на 15 януари 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН
за ратифициране на Устава на Международ
ната агенция за възобновяема енергия
Член единствен. Ратифицира Устава на
Международната агенция за възобновяема
енергия, подписан на 26 януари 2009 г. в Бон,
Федерална република Германия.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 13 януари 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
350

УКАЗ № 5
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Петия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна
Европа, приет от ХLI Народно събрание на
13 януари 2010 г.
Издаден в София на 15 януари 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Петия допълнителен
протокол към Споразумението за Многонаци
оналните мирни сили в Югоизточна Европа
Член единствен. Ратифицира Петия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа,
подписан на 21 октомври 2009 г. в София.
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Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 13 януари 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
348

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 2
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 24, ал. 1, чл. 25 и 26 от Закона за радиото
и телевизията
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам Бойчо Атанасов Кулински за
член на Съвета за електронни медии.
Издаден в София на 15 януари 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
426

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
ОТ 15 ЯНУАРИ 2010 Г.

за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна
помощ във вид на имущество за пострадалото
население на Република Хаити от разруши
телното земетресение на 12 януари 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Предоставя безвъзмездна хуманитарна
помощ за пострадалото население на Република
Хаити във вид на имущество на обща стойност
5804 лв. съгласно приложението.
Чл. 2. Министърът на отбраната да организира и координира транспортирането на
имуществото по чл. 1 до авиобаза Папа, Репуб
лика Унгария, което е за сметка на бюджета на
Министерството на отбраната за 2010 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Постановлението влиза в сила от
14 януари 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към чл. 1
Имущество, предоставeно като хуманитарна
помощ за пострадалото от земетресението
население на Република Хаити
№
по
ред

Вид на
помощта

Количество

Единична
цена
(в лв.)

От Министерството на отбраната
Палатки

67

12

Всичко:

804

От Изпълнителна агенция „Социални дейности на
Министерството на отбраната“
1.

Одеяла

400

7,50

2.

Постелъчни комплекти

400

5,00

Всичко:

5000

Общо:

5804
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РЕШЕНИЕ № 9
ОТ 13 ЯНУАРИ 2010 Г.

за издаване на разрешение за търсене и про
учване на нефт и природен газ – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства, в блок „Провадия“,
разположен на територията на Североизточна
България
На основание чл. 5, т. 2, чл. 49, ал. 3
и чл. 50, т. 2 от Закона за подземните богатства във връзка с § 86 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.),
Решение № 242 на Министерския съвет от
2007 г. за откриване на процедура за издаване
на разрешение за търсене и проучване на нефт
и газ – подземни богатства по чл. 2, т. 3 от
Закона за подземните богатства, в блок „Провадия“, разположен на територията на Североизточна България (ДВ, бр. 37 от 2007 г.),
и мотивирано предложение на министъра на
околната среда и водите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава разрешение на:
– „Овергаз Инк.“ – АД, вписано в Регистъра
на търговските дружества под № 6003, том 104,
стр. 74, по ф.д. № 30913/1992 г. на Софийския
градски съд, със седалище и адрес на управление: София, ул. Филип Кутев 5;
– „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“, учредено като дружество с ограничена
отговорност на 8 март 2005 г. по силата на
Закона за дружествата на Англия, регистри-
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рано в Дружествения регистър на Англия и
Уелс под № 5385260, със седалище и адрес на
управление: ул. Полен № 6 – 7, Лондон W1S
1NJ, Англия, и
– „Джей Кей Екс България Лимитид“,
учредено като дружество с ограничена отговорност на 7 януари 2005 г. по силата на
Закона за дружествата на Англия, регистрирано в Дружествения регистър на Англия и
Уелс под № 5326841, със седалище и адрес на
управление: пл. Кавендиш № 6, Лондон W1G
0PD, Англия,
да извършат за своя сметка и на свой риск
търсене и проучване на нефт и природен газ в
блок „Провадия“ с размер 1787 кв. км и с граници, определени с координати на граничните
точки от № 1 до 28 включително, описани в
приложението.
2. Срокът на разрешението е 3 години от
датата на сключване на договора за търсене и
проучване на нефт и природен газ с право на
продължения съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона
за подземните богатства и при условия и по
ред, определени в сключения договор.
3. Видовете и обемите на търсещо-проучвателните работи за срока на разрешението са
задължителни за изпълнение от титулярите в
съответствие с конкурсното им предложение.
4. Условията и изискванията за осъществяване на дейностите по търсенето и проучването
на нефт и природен газ, както и правата и задълженията на титулярите на разрешението се
определят в договора за търсене и проучване
съобразно дяловото им участие, което е, както
следва:
– „Овергаз Инк.“ – АД – 64 %;
– „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“ – 18 %;
– „Джей Кей Екс България Лимитид“ – 18 %.
5. Упълномощава министъра на околната
среда и водите да проведе преговори и да сключи договор за търсене и проучване на нефт и
природен газ в едномесечен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
6. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на околната среда и водите.
7. Решението се обнародва в „Държавен
вестник“ и се обявява в общините по местонахождението на обекта.
8. Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към т. 1
Точка
№

Източна
дължина

Северна
ширина

Точка
№

Източна
дължина

Северна
ширина

1.

26°31′04.96″

43°21′57.53″

15.

27°13′42.88″

43°03′10.68″

2.

26°45′53.58″

43°22′01.47″

16.

27°11′30.26″

43°03′10.93″

3.

26°45′54.58″

43°17′42.14″

17.

27°11′30.47″

43°04′15.76″

4.

27°00′42.18″

43°17′44.15″

18.

27°09′17.81″

43°04′15.96″

5.

27°00′42.16″

43°15′34.49″

19.

27°09′17.98″

43°05′20.80″

6.

27°09′34.41″

43°15′34.78″

20.

27°07′05.28″

43°05′20.96″

7.

27°09′34.58″

43°16′39.61″

21.

27°07′05.41″

43°06′25.79″

8.

27°36′06.72″

43°16′36.36″

22.

27°04′52.68″

43°06′25.91″

9.

27°36′03.50″

43°02′33.55″

23.

27°04′52.81″

43°08′03.16″

10.

27°23′18.18″

43°02′35.53″

24.

26°48′00.00″

11.

27°23′16.72″

43°00′59.46″

25.

26°48′00.00″

43°11′13.53″

12.

27°15′54.94″

43°01′00.73″

26.

26°45′56.07″

43°11′13.14″

13.

27°15′55.22″

43°02′05.56″

27.

26°45′55.43″

43°14′00.20″

14.

27°13′42.64″

43°02′05.86″

28.

26°31′04.00″

43°14′00.00″

43°08′00.00″
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за данък
върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3
и 16 от 2007 г., бр. 39 и 71 от 2008 г.; доп.,
бр. 105 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2009 г.;
изм., бр. 100 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 5 ал. 2 се отменя.
§ 2. Член 6 се отменя.
§ 3. Член 7 се отменя.
§ 4. Член 8 се отменя.
§ 5. В чл. 9 се създава ал. 6:
„(6) В случаите на вътреобщностно придоби
ване по чл. 13, ал. 6 от закона лицето следва
да разполага с документ, удостоверяващ вноса
в другата държава членка.“
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 25, ал. 3 и 4“ се
заменят с „по чл. 25, ал. 3, 4 и 5“.
2. В ал. 3 в началото на изречението се
добавя „С изключение на случаите по чл. 25,
ал. 5 от закона,“.
3. В ал. 8 думите „по чл. 25, ал. 8“ се заменят с „по чл. 25, ал. 9“.
§ 7. В чл. 21, ал. 1, т. 1 накрая се добавя
„или друг документ, удостоверяващ износа, в
случаите, когато е налице възможност да не
се подава митническа декларация, съгласно
митническото законодателство.”
§ 8. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 след думите „по чл. 30“ се
добавя „ал. 1“.
2. Създават се ал. 3, 4, 5 и 6:
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„(3) Нулева данъчна ставка се прилага
и за доставки на транспортни, спедиторски,
куриерски или пощенски услуги (различни от
услугите по чл. 49 от закона), когато получателят е данъчно задължено лице, установено на
територията на страната, и услугите са оказвани
във връзка с международен транспорт между:
1. трета страна/територия и трета страна/
територия;
2. трета страна/територия и друга държава
членка;
3. друга държава членка и трета страна/
територия;
4. две точки на територията на една трета
страна/територия.
(4) Алинея 3 се прилага и по отношение на
частта на транспорта на територията на страната, когато същият е част от международния
транспорт по ал. 3 и е извършен от същия
превозвач.
(5) За целите на изречение първо на чл. 92,
ал. 3 от закона на доставки с нулева ставка
се приравняват и доставките на транспортни,
спедиторски, куриерски или пощенски услуги
(различни от услугите по чл. 49 от закона),
когато получателят е данъчно задължено лице,
установено извън територията на страната, и
когато са налице условията на чл. 30 от закона.
(6) За доказване на доставките по ал. 3, 4 и
5 доставчикът на услугата трябва да разполага
с документите по ал. 1 или 2.“
§ 9. Заглавието и чл. 25 се изменят така:
„Доставка на стоки за снабдяване на въздухо
плавателно средство, използвано от авиационен
оператор, извършващ предимно международни
рейсове
Чл. 25. (1) За доказване на доставката по
чл. 31, т. 1 от закона с място на изпълнение
на територията на страната доставчикът следва
да разполага със следните документи:
1. ордер за зареждане, стокова разписка за
зареждане, съплай лист, деливъри сертификат
или друг документ за зареждане със стоки
за потребление на борд, от който са видни:
номерът и датата на рейса, направлението и
инициалът (име и/или номер) на съответното
въздухоплавателно средство;
2. писмена митническа декларация, в която
доставчикът е вписан като износител – когато
направлението е трета страна;
3. фактура за доставката.
(2) Член 31, т. 1 от закона се прилага и за
международен рейс в рамките на Общността.“
§ 10. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) За доказване на доставка за
снабдяването по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от
закона на плавателни съдове с място на изпълнение на територията на страната доставчикът
следва да разполага със следните документи:
1. ордер за зареждане, стокова разписка за
зареждане, съплай лист, деливъри сертификат
или друг документ за зареждане със стоки за
потребление на борд, от който са видни направлението и инициалът (име и/или номер)
на съответния плавателен съд;
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2. митническа декларация за износ, когато
конкретната доставка подлежи на митническо
оформяне, или документ, доказващ типа и
предназначението на кораба;
3. документи, удостоверяващи правото за
извършване на търговски, промишлени или
риболовни дейности извън морските пространства на Република България, когато такъв се
изисква за упражняване на дейността (концесии,
квоти или други подобни);
4. фактура за доставката.
(2) За доказване на доставка за снабдяването
на плавателни съдове по чл. 31, т. 2, букви
„в“ и „г“ от закона с място на изпълнение на
територията на страната доставчикът трябва да
разполага със следните документи:
1. ордер за зареждане, стокова разписка за
зареждане, съплай лист, деливъри сертификат
или друг документ за зареждане със стоки
за потребление на борд, от който са видни:
номерът и датата на рейса, направлението и
инициалът (име и/или номер) на съответния
плавателен съд;
2. фактура за доставката.
(3) За доказване на доставка на горива,
резервни части и смазочни материали за снабдяването на плавателни съдове по чл. 31, т. 2,
буква „д“ от закона с място на изпълнение на
територията на страната доставчикът следва да
разполага със следните документи:
1. ордер за зареждане, стокова разписка за
зареждане, съплай лист, деливъри сертификат
или друг документ за зареждане със стоки, от
който е виден инициалът (име и/или номер)
на съответния плавателен съд;
2. фактура за доставката.“
§ 11. Заглавието и чл. 28 се изменят така:
„Отдаване под наем на плавателни съдове и
въздухоплавателни средства
Чл. 28. (1) За доказване на доставка по отдаване под наем на плавателни съдове по чл. 31,
т. 4, буква „а“ от закона с място на изпълнение
на територията на страната доставчикът трябва
да разполага със следните документи:
1. договор за наем, от който е видно, че
плавателният съд ще плава в открито море;
2. копие от сертификата за регистрация или
акта за националност на плавателния съд;
3. копие от лиценз или друг документ, удостоверяващ правото на наемателя да извършва
международен транспорт с наетия плавателен съд;
4. фактура за доставката.
(2) За доказване на доставка по чл. 31, т. 4,
буква „б“ от закона с място на изпълнение на
територията на страната доставчикът следва да
разполага със следните документи:
1. договор за наем;
2. документ, удостоверяващ, че наемателят – авиационен оператор, извършва предимно международни рейсове, включително
в Общността;
3. копие от лиценз или друг документ, удостоверяващ правото на наемателя да извършва
международен транспорт с наетото въздухо
плавателно средство;

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

4. копие от документа за регистрация на
въздухоплавателното средство;
5. фактура за доставката.“
§ 12. Заглавието и чл. 29 се изменят така:
„Обработка на плавателни съдове и въздухо
плавателни средства
Чл. 29. (1) За доказване на доставките на
услуги по обработка на плавателен съд по
чл. 31, т. 5 от закона с място на изпълнение
на територията на страната доставчикът трябва
да разполага със следните документи:
1. документ, издаден от пристанищното
предприятие на корабособственика или на неговия агент за тези услуги, от който е видно,
че плавателният съд извършва рейс в открито
море, включително рейс в Общността, и са
посочени номерът и датата на този рейс;
2. копие от сертификата за регистрация или
акта за националност на плавателния съд;
3. фактура за доставката.
(2) За доказване на доставките на услуги по
обработка на въздухоплавателно средство по
чл. 31, т. 5 от закона с място на изпълнение
на територията на страната доставчикът следва
да разполага със следните документи:
1. документ за наземно обслужване, издаван
от летищното предприятие или от лицензирания
оператор за наземно обслужване на авиационния оператор, в който са посочени номерът и
датата на този полет;
2. фактура за доставката.
(3) „Спасителни операции“ по чл. 31, т. 10
от закона са тези операции, които представ
ляват услуги, свързани с борба с бедствия,
ликвидиране на последиците от тях, както
и предотвратяване на бедствия посредством
предохранителни мероприятия, когато тези
операции се осъществяват извън територията
на страната.
(4) „Бедствие“ е земетресение, наводнение,
стихийни пожари, свличане (срутване) на плас
тове, вулканична дейност, въздушни или водни
стихии, нападения на диви животни, каламитетно намножаване на насекоми, епидемии и др.,
както и аварии и катастрофи, чийто характер е
станал масов и са прераснали в бедствие (химически, радиационни и други замърсявания,
аварии или катастрофи на превозни средства,
осъществяващи обществен транспорт, и др.).
(5) Услуги, свързани със спасителни операции, са:
1. борба с бедствия, включително превоз
на спасителни екипи; издирване, превоз или
евакуация на хора; доставяне на храна, медикаменти, човешки органи и др.; действия по
разпръскване на химически и други средства;
други спасителни работи (наблюдение, измерване, изследване, картографиране, въздействие
върху времето, фотографиране и др.);
2. отдаване под наем на превозно средство
за целите на извършваните услуги по т. 1.
(6) За доказване на доставките на услуги
по ал. 5 доставчикъ трябва да разполага със
следните документи:
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1. когато са извършени с въздухоплавателно
средство:
а) документ от чуждестранния компетентен
орган, удостоверяващ предохранителните мерки,
бедствието или ликвидирането на последиците
от него, както и характера му;
б) договор за извършване на услугите;
в) свидетелство за авиационен оператор;
г) протокол за извършените услуги в часове
или друг показател по вид на услугата;
д) фактура за доставката;
2. когато са извършени с плавателно средство:
а) документи, доказващи извършените
услуги, съгласно Кодекса на търговското корабоплаване;
б) фактура за доставката;
3. когато са извършени с подвижен железопътен състав:
а) документи, доказващи извършените услуги;
б) фактура за доставката.“
§ 13. В чл. 30 се създава ал. 4:
„(4) За доказване на доставка на услуга по
транспортна обработка на стоки или пътници,
извършена от железопътен превозвач, доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. копие от товарителница CIM или копие от
товарителница СМГС, разписка образец 312в,
издадени на името на железопътния превозвач,
на собственика на товарите, на превозвача или
на спедитора;
2. фактура за доставката.“
§ 14. В чл. 38 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Облагаема доставка с нулева ставка е
и доставката на услуги с място на изпълнение
на територията на страната, предоставяни от
агенти, брокери и други посредници, действащи
от името и за сметка на друго лице, когато тези
услуги са предоставени във връзка с доставка
на стоки или услуги с място на изпълнение
извън територията на Общността.
(4) За доказване на доставките по ал. 3 с
място на изпълнение на територията на страната
доставчикът трябва да разполага с документи,
удостоверяващи, че услугите са оказани във
връзка с доставки на стоки или услуги, които
са с място на изпълнение извън територията
на Общността.“
§ 15. Създава се чл. 38а:
„Доставки с място на изпълнение извън територията на страната с получател данъчно
задължено лице, установено извън територията
на страната
Чл. 38а. (1) В случаите, когато доставката
е с място на изпълнение извън територията на
страната и получателят е данъчно задължено
лице, което не е установено на територията на
страната, и за доставката би била приложима
нулева ставка по реда на тази глава, ако същата
беше с място на изпълнение на територията
на страната, доставчикът трябва да разполага
с относимите към доставката документи по
тази глава.
(2) Алинея 1 не се прилага за доставки по
чл. 33 от закона с получател данъчно задължено лице в друга държава членка, когато след
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извършване на работата обработените, преработените или поправените стоки се изпращат
или транспортират от територията на страната
до територията на друга държава членка или
остават на територията на страната.“
§ 16. Създава се чл. 38б:
„Доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя на услугата
Чл. 38б. (1) В случаите, когато за доставките, изброени в тази глава, данъкът е изискуем
от получателя на основание чл. 82 от закона,
получателят следва да разполага с относимите
към него документи по тази глава, удостоверяващи обстоятелствата за облагане на доставката
с нулева ставка.
(2) Алинея 1 се прилага и за получени услуги, свързани с обработка на плавателен съд
или обработка на въздухоплавателно средство,
извършени на пристанища или летища извън
територията на страната.“
§ 17. В чл. 45 т. 2 се изменя така:
„2. документи, доказващи изпращането или
транспортирането на стоките от територията на
страната до територията на друга държава членка:
а) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено
от него лице, удостоверяващи, че стоките са
получени на територията на друга държава
членка – в случаите, когато транспортът е
извършен от получателя или от трето лице за
сметка на получателя; в писменото потвърждение се посочват дата и място на получаване,
вид и количество на стоката, вид, марка и
регистрационен номер на превозното средство,
с което е извършен транспортът;
б) транспортен документ, удостоверяващ,
че стоките са получени на територията на
друга държава членка – когато транспортът е
извършен от доставчика или от трето лице за
сметка на доставчика.“
§ 18. В чл. 51а ал. 4 се изменя така:
„(4) Количествените прагове за тютюневи
изделия по чл. 58, ал. 7 от закона са:
1. цигари – 200 броя за въздушните пътници
и 40 броя за останалите пътници;
2. пури – 50 броя за въздушните пътници и
10 броя за останалите пътници;
3. пурети – 100 броя за въздушните пътници
и 20 броя за останалите пътници;
4. тютюн за пушене – 250 грама за въздушните пътници и 50 грама за останалите пътници.“
§ 19. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При доставка на услуга по чл. 21, ал. 1
и 2 от закона, когато получателят и доставчикът
са установени на територията на страната , данъкът е изискуем от доставчика – регистрирано
по закона лице, независимо дали получателят
е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и думите
„чл. 25, ал. 6“ се заменят с „чл. 25. ал. 7“.
3. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Когато за доставки по чл. 25, ал. 5
от закона се извърши цялостно или частично
плащане по доставката, данъкът става изискуем
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при получаване на плащането. В тези случаи
се приема, че данъкът е включен в размера на
извършеното плащане.
(5) Когато в случаите по ал. 4 плащането е
получено след настъпило данъчно събитие за
доставката по чл. 25, ал. 5 от закона, данъчната основа за полученото плащане е разликата
между размера на плащането (без данъка) и
данъчната основа, върху която е начислен данъкът във връзка настъпилото данъчно събитие.
(6) Полученото плащане по ал. 4 (без данъка), както и данъчната основа за получено
плащане по ал. 5 се приспадат последователно
от следващи данъчни основи за доставката до
изчерпването им.“
§ 20. В чл. 56а, ал. 1 и 3 думите „три данъчни
периода“ се заменят с „12 данъчни периода“.
§ 21. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „три данъчни периода“ се
заменят с „12 данъчни периода“.
2. В ал. 3 и 4 след думите „по чл. 6, ал. 2“
се добавя „от закона“.
3. В ал. 5 след думите „по чл. 13, ал. 3“ се
добавя „от закона“.
§ 22. В чл. 61а думите „три данъчни периода“
се заменят с „12 данъчни периода“.
§ 23. В чл. 68 ал. 3 се изменя така:
„(3) Ако след подаването на двете справкидекларации по чл. 92, ал. 1, т. 2 от закона
е налице неприспаднат остатък от данъка за
възстановяване, лицето посочва в клетка 80 на
последната справка-декларация неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване, който
подлежи на прихващане или възстановяване
в 30-дневен срок. Ако в някоя от подадените
две справки-декларации е деклариран данък
за възстановяване, по отношение на който
не е приложим чл. 92, ал. 3 и 4 от закона,
този данък се прибавя към неприспаднатия
остатък от данъка за възстановяване и също
се посочва в клетка 80 на последната справка-декларация.“
§ 24. В чл. 71 думите „трите едномесечни
периода“ се заменят с „двата едномесечни
периода“.
§ 25. В чл. 73 се създава ал. 5:
„(5) Лице, регистрирано на основание чл. 96,
97, 98, 99, 100, 102, 132 или 133 от закона, се
счита за регистрирано и на основание чл. 97а
от закона.“
§ 26. В чл. 74 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 2 думите „по чл. 135, ал. 2 и 3“
се заменят с „чл. 133, ал. 6 и чл. 135, ал. 2 и 3“.
2. В ал. 4 думите „копие от съдебното решение“ се заменят с „удостоверение“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Уведомяването по чл. 101, ал. 5 от
закона при промяна на електронния адрес
се извършва чрез подаване на декларация от
регистрираното лице в 7-дневен срок, освен
ако промяната е направена чрез заявяване за
вписване в Агенцията по вписванията.“
§ 27. В чл. 76, ал. 1 думите „по чл. 135,
ал. 2 и 3“ се заменят с „чл. 133, ал. 6 и чл. 135,
ал. 2 и 3“.
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§ 28. В чл. 77, ал. 3 думата „удостоверяващо“
се заменя с „или друг документ, удостоверяващи“.
§ 29. В чл. 78 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 99“ се заменят с
„чл. 97а, чл. 99“.
2. Алинея 8 се отменя.
3. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Фактурите за вътреобщностни доставки
на стоки и получени услуги, издадени от лица,
регистрирани за целите на ДДС в друга държава
членка, се считат за отговарящи на изискванията
по чл. 114 от закона, когато поредният номер
на документа не е десетразряден или съдържа
други символи, различни от арабски цифри.“
§ 30. В чл. 79 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 думите „основание чл. 99“
се заменят с „основание чл. 97а, 99 “.
2. В ал. 2, т. 3 думите „по чл. 22 – 24“ се
заменят с „по чл. 21, ал. 2“.
3. В ал. 8 думите „не се издава“ се заменят
с „може да не се издава“.
4. Създават се ал. 9, 10 и 11:
„(9) Независимо от ал. 8, в случаите по
чл. 25, ал. 8 от закона при възникване на данъчното събитие за доставката регистрираното
лице задължително издава фактура, в която
посочва цялата данъчна основа на доставката.
(10) Когато за извършено авансово плащане
за доставка, за която данъкът е изискуем от
получателя по доставката, същият е начислил
данък и впоследствие при възникване на
данъчното събитие за доставката данъкът е
изискуем от регистрираното по закона лицедоставчик, последният издава фактура, в която
посочва цялата данъчна основа за доставката
и начислява данъка.
(11) В случаите по ал. 10 издаденият от получателя протокол се анулира като погрешно
съставен по реда на чл. 80, ал. 5 и 6.“
§ 31. В чл. 81 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 5 думите „чл. 8, ал. 6“ се
заличават.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Протокол по чл. 117 от закона се издава
и в случаите, когато доставката е облагаема с
нулева ставка, както и когато данък не следва
да се начислява.“
§ 32. В чл. 83 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „и на Гражданския процесуален кодекс“ се заличават.
2. Създава се ал. 6:
„(6) В случаите на продажба по чл. 131
от закона, когато за предмета на проданта е
приложим чл. 50 от закона, длъжникът трябва
да уведоми публичния изпълнител, съдебния
изпълнител или заложния кредитор за наличие на това обстоятелство до обявяването на
проданта.“
§ 33. Член 92 се отменя.
§ 34. В чл. 103, ал. 2, т. 1, буква „а“ след
думите „изискванията на чл. 114“ се добавя
„от закона“.
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§ 35. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „основание чл. 99“ се
заменят с „основание чл. 97а, 99“.
2. Създава се ал. 17 със следното съдържание:
„(17) Доставките с място на изпълнение
на територията на трета страна или територия, които не са приравнени на облагаеми по
смисъла на чл. 69, ал. 2 от закона, доставките
на финансови услуги по чл. 46 от закона и на
застрахователни услуги по чл. 47 от закона с
място на изпълнение на територията на страната, както и доставките и дейностите извън
рамките на независимата икономическа дейност
на лицето могат да се отразяват на един ред
в отчетните регистри.“
§ 36. В чл. 115 ал. 10 се изменя така:
„(10) Корекции на грешки в справка-декларацията се извършват по реда на чл. 126 от
закона. Корекции на грешки във VIES декларацията се извършват по реда на чл. 126, ал. 2
и ал. 3, т. 1 от закона.“
§ 37. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 4 буква „б“ се изменя така:
„б) доставките на услуги по чл. 21, ал. 2 от
закона с място на изпълнение на територията
на друга държава членка, по които получатели
са данъчно задължени, регистрирани за целите
на ДДС, лица в друга държава членка;“
б) точка 9 се изменя така:
„9. обща сума на данъчните основи на извършените доставки на услуги по чл. 21, ал. 2
към едно данъчно задължено, регистрирано за
целите на ДДС, лице в друга държава членка.“
2. В ал. 3 думите „по чл. 21, ал. 3 и
чл. 22 – 24“ се заменят с „по чл. 21, ал. 2“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) VIES декларацията се изготвя на база
обобщение на данните от отчетните регистри
по чл. 124, ал. 1 от закона, като в нея не се
включват доставки на стоки и на услуги с място
на изпълнение на територията на друга държава
членка, по които получатели са нерегистрирани
за целите на ДДС лица.“
4. В ал. 5 думите „по чл. 21, ал. 3 и
чл. 22 – 24“ се заменят с „по чл. 21, ал. 2“.
5. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Доставка на услуга по чл. 21, ал. 2 от
закона може да не се включва във VIES декларацията, когато доставката на тези услуги
е освободена в държавата членка, където е
мястото на изпълнение на доставката.“
§ 38. В чл. 118, ал. 7 думите „в 14-дневен
срок“ се заменят с „в 7-дневен срок“.
§ 39. В приложение № 1 към чл. 74, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Съдържанието на колона А се изменя така:
„А. Наименование, адрес за кореспонденция и електронен адрес за кореспонденция на
регистрираното лице“.
2. В раздел Б след ред „чл. 97, ал. 1 ЗДДС
...“ се добавя ред:
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„
Чл. 97а ЗДДС – Задължителна регистрация
за данъчно задължени лица по чл. 3, ал. 1,
5 и 6 ЗДДС.“

§ 40. В приложение № 4 към чл. 75, ал. 1
след ред „е регистрирано по ЗДДС лице от:“ се
добавя ред: „на основание …………….. от закона“.
§ 41. В приложение № 6 към чл. 68, ал. 4
в таблицата в последната колона подколона 3
се заличава.
§ 42. В приложение № 8 към чл. 77, ал. 1
в раздел Б накрая се добавя ред:

„

Чл. 108, ал. 1, т. 4 ЗДДС – дерегистрация по
избор на лице, регистрирано на основание
чл. 97а, когато към датата на подаване на
заявлението за дерегистрация не е налице
основание за задължителна дерегистрация.“

§ 43. В приложение № 10 към чл. 113, ал. 2
в колона 22 думите „чл. 21, ал. 3 и чл. 22 – 24“
се заменят с „чл. 21, ал. 2“.
§ 44. В приложение № 11 към чл. 113, ал. 3
в колона 14 думите „и по чл. 147, ал. 3 ЗДДС“
се заличават.
§ 45. В приложение № 12 към чл. 113, ал. 4
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „Изисквания към записите при
издаване на протоколи по чл. 117, ал. 4 от
закона“ се добавя абзац трети:
„При положение, че е издаден протокол по
чл. 117, ал. 2 от закона, в който получателят
по доставката е начислил данък 0 или в който
не е начислен данък, протоколът се отразява
в „PRODAGBI.ТХТ“ и „POКUPKI.ТХТ“ на
издателя, но полето, описващо стойност за
данъка, се оставя празно (не се попълва) или
се записва стойност нула (0).“
2. В таблицата към „Файлът „DEKLAR.ТХТ“
съдържа....“ се правят следните изменения:
а) на ред 01-17 в колона 2 думите „по
чл. 21, ал. 3 и чл. 22 – 24“ се заменят с думите
„чл. 21, ал. 2“;
б) на ред 01-18 в колона 5 думите „(02-18)
от дневник продажби“ се заменят с „(02-18) +
(02-25) от дневник продажби“;
в) на ред 01-43 в колона 2 думите „и по
чл. 147, ал. 3“ се заличават;
г) на ред 01-80 в колона 2 думите „в 45-дневен“ се заменят със „ЗДДС в 30-дневен“;
д) на ред 01-81 в колона 2 след думите
„чл. 92, ал. 3“ се добавя „ЗДДС“;
е) на ред 01-82 в колона 2 след думите
„чл. 92, ал. 4“ се добавя „ЗДДС“.
3. В таблицата към раздел „Дневник за
продажбите – структура на файловете на
магнитния или оптичния носител“ се правят
следните изменения:
а) на ред 02-17 в колона 2 думите „по чл. 21,
ал. 3 и чл. 22 – 24“ се заменят с „по чл. 21,
ал. 2“;
б) на ред 02-25 в колона 3 думата „не“ се
заменя с „да“.
§ 46. В приложение № 13 към чл. 116, ал. 1
се правят следните изменения:
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1. В текста към клетка 17 думите „по чл. 21,
ал. 3 и чл. 22 – 24“ се заменят с „по чл. 21,
ал. 2“.
2. В текста към клетка 18 накрая се добавя
„както и на доставки като посредник в тристранна операция“.
3. В текста към клетка 43 думите „и по
чл. 147, ал. 3 ЗДДС“ се заличават.
4. В текста към клетка 80 думите „в 45-дневен“ се заменят със „ЗДДС в 30-дневен“.
5. В текста към клетка 81 след думите „чл. 92,
ал. 3“ се добавя „ЗДДС“.
6. В текста към клетка 82 след думите „чл. 92,
ал. 4“ се добавя „ЗДДС“.
§ 47. В приложение № 14 към чл. 117, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В раздел В думите „по чл. 21, ал. 3 и
чл. 22 – 24 ЗДДС с място на изпълнение на
територията на друга държава членка, по които получатели са регистрирани за целите на
ДДС лица в друга държава членка“ се заменят
с „по чл. 21, ал. 2 ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка,
по които получатели са данъчно задължени,
регистрирани за целите на ДДС лица, в друга
държава членка“.
2. В таблицата в колона 5 думите „по чл. 21,
ал. 3 и чл. 22 – 24“ се заменят с „по чл. 21, ал. 2“.
§ 48. В приложение № 15 към чл. 118, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В таблицата по т. 5 „Секция ВОД“ в пореден № 6, колона 2 думите „по чл. 21, ал. 3
и чл. 22 – 24“ се заменят с „по чл. 21, ал. 2“.
2. В „Структурата на VIES.CSV файла съдържа.......“ в таблицата към секция „ВОД“ в
пореден № 6, колона 2 думите „по чл. 21, ал. 3,
чл. 22 – 24“ се заменят с „по чл. 21, ал. 2“.
§ 49. В приложение № 20 към чл. 83, ал. 3
в т. 4.2 думите „дата на издаване на документа
по чл. 83, ал. 1 от ППЗДДС“ се заменят с „дата
на получаване на плащане“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 50. (1) За данъчни периоди до 31 декември
2009 г. включително се прилагат образците на
документите по досегашните приложения.
(2) Досегашното приложение № 6 към чл. 68,
ал. 4 се прилага към справките декларации,
отнасящи се за данъчни периоди след 1 януари 2010 г., до приключване на тримесечната
процедура по приспадане.
§ 51. (1) При доставка след 1 януари 2010 г.
включително на стока втора употреба, внесена
или придобита при условията на вътреобщностно
придобиване, за която е начислен данък към
31 декември 2009 г. включително, се прилага
общият ред на закона за облагане на доставката.
(2) В случаите по ал. 1 за начисления данък
към 31 декември 2009 г. включително правото
на приспадане на данъчен кредит възниква и се
упражнява по реда на чл. 151, ал. 4 от закона.
§ 52. (1) За доставки с непрекъснато изпълнение с продължителност за период, по-дълъг
от една година, за които не е налице дължимост за плащане за период, по-дълъг от една
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година, чието изпълнение е започнало към
31 декември 2009 г. и към същата дата няма
получено плащане по доставката, се прилага
чл. 25, ал. 5 от закона.
(2) За доставките по ал. 1 се счита, че
първото данъчно събитие по чл. 25, ал. 5 от
закона настъпва на 31 декември 2010 г., освен
ако към същата дата доставката не е прекратена. Данъчната основа по изречение първо се
определя пропорционално на броя на месеците
от началото на изпълнение на доставката до
31 декември 2010 г. спрямо общия брой на
месеците на изпълнение на доставката, включително месеца на прекратяване на доставката.
§ 53. За лицата по § 52, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона
за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 95 от
2009 г.), които са внесли данъка за направеното
авансово плащане на основание на отменения
чл. 91, ал. 3 от закона, на датата на възникване
на данъчното събитие на доставката възниква
задължение за регистрираното лице получател
да начисли данък върху данъчна основа на
доставката, намалена с направеното авансово
плащане, за което е внесен данъкът.
§ 54. Акредитираните представители на регистрирани чуждестранни лица, установени в
друга държава членка или в трета страна, с която
страната ни има правни инструменти за взаимопомощ, отговарят солидарно и неограничено за
задълженията на чуждестранното лице за данъчни
периоди до 31 декември 2009 г. включително.
§ 55. В случаите по § 50 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху
добавената стойност (ДВ, бр. 95 от 2009 г.),
когато лицата са начислили данък за получено авансово плащане до 31 декември 2009 г.,
включително, във връзка с облагаема доставка,
за която след 1 януари 2010 г. не трябва да
се начислява данък и данъчното събитие, за
която възниква след тази дата, регистрираното
лице – доставчик, документира доставката чрез
издаване на нова фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. Издадената
във връзка с полученото авансово плащане
фактура се анулира и за анулирането се издава
протокол по чл. 116, ал. 4 от закона.
§ 56. В случаите по § 55 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху
добавената стойност (ДВ, бр. 95 от 2009 г.)
регистрираните към датата на влизане в сила
на закона лица посочват електронен адрес за
кореспонденция по чл. 101, ал. 5 чрез подаване
на декларация до компетентната териториална
дирекция на Националната агенция за приходите. Декларация не се подава, когато електронният адрес за кореспонденция е заявен за
вписване в Агенцията по вписванията.
§ 57. Правилникът влиза в сила от 1 януари
2010 г., с изключение на § 18, който влиза в
сила от датата на обнародване на този правилник в „Държавен вестник“.
Министър: С. Дянков
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 69 от 2006 г. за изискванията за добрата
производствена практика при производство
на ветеринарномедицински продукти (ДВ,
бр. 49 от 2006 г.)
§ 1. В заглавието на наредбата след „ветеринарномедицински продукти“ се добавя „и
активни субстанции“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „ветеринарномедицински продукти (ВМП)“ се добавя „и активни
субстанции, използвани като изходни суровини
за производство на ВМП“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2)Националната ветеринарномедицинска
служба (НВМС) контролира съответствието
на производството на ВМП и на активни субстанции, използвани като изходни суровини, с
изискванията на тази наредба.“
§ 3. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 12 след думата „насипни“ се добавя
„активни субстанции“.
2. В т. 20 думите „ВМП“ се заменят с
„продукт“.
3. Създават се т. 51 – 108:
„51. „Критерии за приемане“ са цифрови граници, обхват или други подходящи измервания
за приемане на резултатите от изпитванията.
52. „Активна фармацевтична субстанция
(АФС)“ е всяка субстанция или смес от субстанции, предназначени за производство на
ВМП и са активна съставка на лекарствения
продукт. Тези субстанции са предназначени да
осигурят фармакологична активност или друго
директно влияние при поставяне на диагноза,
лечение, облекчаване, лечение или профилактика на болести или да повлияят структурата
и функциите на организма.
53. „Активна фармацевтична субстанция,
използвана като изходна суровина“ е изходна
суровина, междинен продукт или активна
фармацевтична субстанция, която се използва
за производство на активна фармацевтична
субстанция и която е значителна структурна
част от активна фармацевтична субстанция.
АФС като изходна суровина може да бъде
търговски продукт, материал, закупуван от
един или повече доставчици по силата на
договор или търговско споразумение или
произведен на място. Обикновено АФС като
изходна суровина е с определени химически
свойства и структура.
54. „Партида активна фармацевтична субстанция “ е специфично количество материал,
произведен в процес или серия от процеси така,
че да бъде хомогенен в определени граници. В
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случай на непрекъснато производство партидата
може да съответства на определена част от
продукцията. Размерът на партидата може да се
дефинира или чрез фиксирано количество, или
чрез количеството, произведено във фиксиран
интервал от време.
55. „Ниво на микроорганизми“ е нивото и
видът (желани или нежелани) на микроорганизми, които могат да присъстват в изходните
суровини. Наличието на микроорганизми не
трябва да се счита за замърсяване, освен ако
нивата им са превишени или са били открити
определени нежелани микроорганизми.
56. „Калибриране“ е доказателството, че даден инструмент или устройство дава резултати
в определени граници при сравнение с тези,
получени от еталон или проследим стандарт в
съответния обхват на измервания.
57. „Компютърна система“ е група от хардуерни компоненти и свързания с тях софтуер,
конструирани и комплектувани за изпълнение
на специфична функция или група от функции.
58. „Компютризирана система“ е процес или
операция, интегрирани с компютърната система.
59. „Замърсяване/контаминация“ е нежелано въвеждане на примеси от химическо или
микробиологично естество или чужда материя
вътре или върху изходната суровина, междинния
продукт или активната субстанция по време
на производството, вземането на проби, опаковането или преопаковането, съхранението
или транспортирането.
60. „Производител по възлагателен договор“ е производител, извършващ някоя част
от производството от името на оригиналния
производител.
61. „Критичен“ е етап/и на процеса, състоянието му, необходимите изпитвания или други
параметри или показатели, които трябва да
се контролират в границите на предварително
определени критерии, за да се гарантира, че активната субстанция отговаря на спецификацията.
62. „Отклонение“ е излизане от одобрена
инструкция или утвърден стандарт.
63 . „Срок на годност на активна субстанция“
е датата върху контейнера/етикета на активната
субстанция, която указва периода, през който
се очаква, че активната субстанция ще остане
в границите на утвърдените спецификации за
годност, ако се съхранява при определени условия, и след която не трябва да се използва.
64. „Примес“ е всеки компонент, който
присъства в междинния продукт или активната субстанция, чието присъствие (същност) е
нежелано.
65. „Профил на примесите“ е описание на
идентифицираните и неидентифицирани примеси в състава на активната субстанция.
66. „Контрол по време на производствения
процес“ са проверките, извършени по време на
производствения процес, за да се контролира
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и ако е уместно, да се регулира процесът и/
или да се гарантира съответствието на междинния продукт или активната субстанция със
спецификацията.
67. „Междинен продукт на активна фармацевтична субстанция“ е материал, получен
по време на някой от етапите от процеса на
производство на активна субстанция, който
претърпява по-нататъшна молекулярна промяна или пречистване, преди да стане активна
субстанция. Междинните продукти могат да се
изолират или да не се изолират.
68. „Производство на активна фармацевтична субстанция“ са всички операции на получаване на материали, производство, опаковане
преопаковане, етикетиране, преетикетиране,
контрол на качеството, освобождаване, съхранение и дистрибуция на АФС и свързания
с тях контрол.
69. „Материал“ е общ термин, използван за
означаване на изходните материали (изходни
суровини, реагенти, разтворители), помощни
средства за процеса, междинни продукти, активна субстанция и материали за опаковане и
етикетиране.
70. „Матерен разтвор“ е остатъчната течност,
която остава след процесите на кристализация и
изолация. Матерният разтвор може да съдържа
нереагирали материали, междинни продукти,
известни количества активна субстанция и/
или примеси. Той може да се използва за понататъшна обработка.
71. „Опаковъчен материал за активна фармацевтична субстанция“ е всеки материал,
предназначен да запази междинния продукт или
активна субстанция по време на съхранението
или транспортирането им.
72. „Процедура за производството на активна
фармацевтична субстанция“ е документирано
описание на операциите, които трябва да се
изпълнят, предпазните мерки, които трябва
да се вземат, и измерванията, които трябва
да се извършат пряко или непряко, свързани
с производството на междинен продукт или
активна субстанция.
73. „Помощни средства“ са материали, с
изключение на разтворителите, използвани
като спомагателни средства в производството
на междинен продукт или активна субстанция,
които сами по себе си не участват в химическите или биологичните реакции (например
подпомагащи филтруването средства, активен
въглен и т.н.).
74. „Квалификация“ са действията по изпитване и документиране за това, че апаратурата
и спомагателните системи са подходящо инсталирани, работят точно и действително водят до
очакваните резултати. Квалификацията е част
от валидирането, но отделните (самостоятелни)
етапи на квалификация не съставляват процеса
на валидиране.
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75. „Осигуряване на качеството (ОК) на
активна фармацевтична субстанция“ е общият
сбор мерки, организирани с цел да се осигури
необходимото качество на всички активни
субстанции за тяхната планирана употреба и
че системите за качество се поддържат.
76. „Изходна суровина“ е общ термин, използван за означаване на изходните материали,
реагенти и разтворители, предназначени за
използване при производството на междинни
продукти или активна субстанция.
77. „Референтен стандарт, първичен“ е субстанция, за която с помощта на голям брой
аналитични тестове е доказано, че е автентичен
материал с висока чистота. Този стандарт може
да бъде получен:
а) от официално признат източник;
б) чрез независим синтез;
в) от съществуващ производствен материал
с висока степен на чистота, или
г) чрез последващо пречистване на съществуващ производствен материал.
78. „Референтен стандарт, вторичен“ е субстанция, използвана като референтен стандарт
за рутинни лабораторни анализи, която е с
установено качество и чистота, доказани при
сравнение с първичен референтен стандарт.
79. „Повторна обработка“ е въвеждането
на междинен продукт или активна субстанция,
включително онези, които не съответстват на
стандартите или спецификациите, обратно в
процеса и повтаряне етапа на кристализация
или други подходящи етапи на химична или
физична обработка (например дестилация,
филтруване, хроматография, смилане), които
са част от установения производствен процес.
Продължаването на производствения етап,
след извършване на контролен тест по време
на процеса и резултатът е показал, че етапът
не е завършен, се смята за част от нормалния
процес, а не за вторична обработка.
80. „Дата за повторно изпитване“ е датата,
на която материалът трябва да бъде подложен
на повторно изпитване, за да се гарантира, че
той все още е годен за употреба.
81. „Преработка на активна субстанция“ е
подлагане на междинен продукт или активна
субстанция, които не съответстват на стандартите или спецификациите, на един или повече
производствени етапи, различни от установения
производствен процес, за да се получи междинен
продукт или активна субстанция с приемливо
качество (например прекристализация с различен разтворител).
82. „Подписан (подпис)“ е писменото
удостоверяване на лицето, което е извършило определено действие или преглед. Това
удостоверяване може да бъде под формата на
инициали, пълно ръкописно изписан подпис,
персонален печат или автентичен и обезопасен
електронен подпис.
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83. „Разтворител“ е неорганична или органична течност, използвана като разтворител
за получаване на разтвори или суспензии в
производството на междинни продукти или
активна субстанция.
84. „Протокол за валидиране“ е писмен план,
който описва начина на извършване на валидирането и определя критериите за приемане.
Например производствената инструкция, която
определя технологичното оборудване, критичните технологични параметри /работни области,
характеристиките на продукта, вземането на
проби, резултати от тестовете, броя пoвторения
на валидационния процес, броя на циклите
на узаконяване и приемливите резултати от
изпитванията.
85. „Добив, очакван“ е количеството материал или процентът от теоретичния добив,
очакван в който и да е етап на производството,
определено на базата на предишни лабораторни данни или данни от експериментално или
редовно производство.
86. „Добив, теоретичен“ е количеството,
което би трябвало да се произведе в който и
да е етап на производството, определено на
базата на количеството използван материал,
при липса на каквито и да е загуби или грешки
в производството.
87. „Лице, вземащо решение“ е компетентно лице, упълномощено да взема подходящи
решения при управление риска за качеството
в съответните срокове.
88. „Разпознаваемост“ е способност за
откриване и определяне на съществуване на
възможен негативен фактор, източник на риск.
89. „Вредност“ е вредно влияние върху здравето, вкл. това, което е резултат от влошено
качество на продукта или годност.
90. „Опасност“ е потенциален източник на
вредност.
91. „Жизнен цикъл на продукта“ са всички
фази на продукта от първоначалното разработ
ване през пускането на пазара до прекратяване
на употребата му.
92. „Качество“ е степента, до която сборът от
определени свойства на даден продукт, система
или процес отговаря на съответните изисквания.
93. „Управление на риска за качеството“
е систематизиран процес за оценка, контрол,
обмен на информация и преглед на риска за
качеството на ВМП по време на жизнения му
цикъл.
94. „Система по качество“ е сборът от всички
аспекти на система, която въвежда политиката
за качество и осигурява изпълнението на целите,
свързани с качеството.
95. „Риск“ е комбинацията от вероятността
за възникване на вреда и степента на тежест
на съответната вреда.
96. „Приемане на риска“ е решение за приемане на риска.
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97. „Анализ на риска“ е оценката на риска
във връзка с идентифицирани опасности.
98. „Оценка на риска“ е систематичен процес
на организиране на информация с цел подпомагане на решение, свързано с риск, което
следва да се вземе в рамките на даден процес
по управление на риска. Оценката на риска се
състои от идентифицирането на опасностите и
анализа и оценката на рисковете, свързани с
излагането на съответните опасности.
99. „Обмен на информация при риск“ е обмен на информация за риска и управлението
на риска между лицата, отговорни за вземане
на решения, и други заинтересовани страни.
100. „Контрол на риска“ са действия по
прилагане на решения за управление на риска.
101. „Оценяване на риска“ е сравняването
на изчисления риск с дадени критерии за риск
чрез използване на количествени или качествени показатели за определяне на значимостта
на риска.
102. „Идентификация на риска“ е систематичното използване на информация за идентифициране на потенциалните източници на
вреда (опасности), отнасящи се до въпрос за
риск или описание на проблем.
103. „Управление на риска“ е систематичното
прилагане на политики, процедури и практики
за управление на качеството спрямо оценяването, контролирането, обмена на информация
и прегледа на риска.
104. „Намаляване на риска“ са действия,
предприемани за намаляване на вероятността
от възникване на вреда и степента на тежест
на съответната вреда.
105. „Преглед на риска“ е преглед или наблюдение на резултатите от процеса на управление
на риска, при който се взимат предвид (ако е
приложимо) нови познания и опит, свързани
с риска.
106. „Степен на тежест“ е мярка за възможните последствия от дадена опасност.
107. „Заинтересовано лице“ е всяко физическо лице, група или организация, които могат
да влияят, да се влияят или да се считат за
повлияни от даден риск. Лицата, отговорни
за вземане на решения, също могат да бъдат
заинтересовани страни.
108. „Тенденция“ е статистически термин,
свързан с посоката или скоростта на промяната
в дадена променлива величина.“
§ 4. В § 3 от заключителните разпоредби
след думите „чл. 346, ал. 1“ се добавя „и ал. 2“.
§ 5. В приложението към чл.1 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В заглавието накрая се добавя „и активни
субстанции, използвани като изходни суровини
за производството на ВМП“.
2. В глава втора:
а) в раздел I, т. 3 таблицата се изменя така:
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„Класификация на въздушните частици в
различните категории частици
Категория
помещения

Максимално допустим брой на
частиците в куб.м
„по време
на почивка“
0,5 µm

„А“(д)
„В“(в)
„С“(в)
„D“(в)

3520
3520
352000
3520000

5 µm
20
29
2900
29000

„по време
на работа“
0,5 µm

5 µm

3520
352000
3520000
не се
определя (е)

б) създават се раздели XIII и XIV:

20
2900
29000
не се
определя (е)

“

„Раздел ХIII
Добра производствена практика при производство на активни субстанции
I. Въведение.
1. Целта на този раздел е да представи
насоките по отношение на Добрата производствена практика при производството на активни субстанции в съответствие с подходяща
система за управление на качеството. Също
така има за цел да спомогне за осигуряване
на съответствието на активните субстанции с
изискванията за качество и чистота, за които
претендират или се предполага, че притежават.
2. В този раздел терминът „производство“
включва всички дейности, свързани с получаване на материали, изработване, опаковане,
преопаковане, етикетиране, преетикетиране,
контрол на качеството, освобождаване, съхранение и дистрибуция на активните субстанции
и съответните средства за контрол.
3. Този раздел като цяло не обхваща без
опасността на персонала, ангажиран в производството, нито опазването на околната среда.
Контролът в това отношение е задължение на
производителя и е обект на други части от
законодателството.
4. Този раздел не определя изискванията при
издаване на лиценз за употреба (регистрация)
и не променя изискванията на фармакопеята.
Също така не влияе върху възможността на
компетентния орган да установява специфични
изисквания по отношение на активните субстанции в контекста на лиценза за производство
или лиценза за употреба. Всички изисквания и
задължения в регистрационното досие на ВМП
трябва да бъдат изпълнени.
II. Обхват.
1. Този раздел се отнася за производството
на активни субстанции за влагане в лекарствени
продукти за ветеринарномедицинска употреба.
Отнася се за производството на стерилни активни
субстанции само до етапа, непосредствено предхождащ стерилизацията на активната субстанция.
Стерилизацията и асептичното производство
на стерилни активни субстанции не са обект
на този раздел, но трябва да бъдат извършвани
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в съответствие с изискванията на глава втора
„Допълнителни изисквания при производството
на различни категории ветеринарномедицински
продукти“, раздел I „Производство на стерилни
ВМП“ от наредбата.
2. При производство на ектопаразитициди за
ветеринарномедицинска употреба могат да се
използват и други стандарти освен тези, посочени в този раздел, но само при условие, че се
осигури необходимото качество на субстанцията.
3. „Активна субстанция, използвана като изходна суровина“ е суровина, междинен продукт
или субстанция, която се използва за производството на активна субстанция и която се включва
като важен изграждащ елемент в структурата
на активната субстанция. Активна субстанция,
използвана като изходна суровина, може да е
търговски артикул, материал, закупен от един
или повече доставчици съгласно договор или
търговско споразумение, или да е собствено
производство. Активните субстанции, използвани
като изходна суровина, обикновено притежават
определени химични свойства и структура.
4. Производителят трябва да посочи и документира основната причина, поради която
започва производството на активна субстанция.
За синтетични процеси това е етапът, в който
„изходните материали – активни субстанции“
се включват към процеса. За други процеси
(например ферментация, добиване, пречистване
и т.н.) тази обосновка трябва да се изготвя за
всеки отделен случай. Таблица 1 указва етапите,
в които изходният материал – активната субстанция, обикновено се въвежда в процеса. От
този момент нататък се прилагат изискванията
за ДПП, описани в този раздел, за съответните
етапи на производство на междинен продукт
и/или активна субстанция. Това включва и
валидирането на критичните етапи на производствения процес, които могат да въздействат
на качеството на активната субстанция. Трябва
да се отбележи, че ако производителят реши
да валидира даден етап от процеса, това не го
определя непременно като критичен.
5. Препоръките в този раздел могат да бъдат
приложени за етапите, отбелязани в сиво в таблица № 1. Това не означава, че всички показани
етапи трябва да бъдат завършени. Стриктното
прилагане на изискванията за ДПП при производството на активни субстанции трябва да
нараства с развитието на процеса от началните
към крайните етапи, пречистването и опаковането. Физическите процеси върху активните
субстанции, като гранулиране, обвиване или
физически манипулации във връзка с размера
на частиците (смилане, микронизиране), трябва
да се извършват минимум според стандартите
на този раздел.
6. Този раздел не се отнася за етапите, предшестващи включването на изходните суровини
за производство на активната субстанция.
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Таблица 1: Прилагане на този раздел към производството на активни субстанции
Тип
производство

Прилагане на това ръководство за етапите (оцветени в сиво), използвани при този тип
производство

Химическо
производство

Производство на Включване на Производство
изходния мате- изходния мате- на междинен
риал за активни риал в процеса продукт/и
субстанции

Изолиране и
пречистване

Физическа обработка и опаковане

Р а з д р о б я в а н е , Включване на из- Изолиране и
смесване и/или ходния материал в пречистване
п ъ р в о н а ч а л н а процеса
обработка

Физическа обработка и опаковане

Активни суб- Събиране на рас- Раздробяване и Включване на из- Изолиране и
станции,
тения
п ъ р в о н а ч а л н а ходния материал в пречистване
екстрахирани
екстракция/и
процеса
от растителни
източници

Физическа обработка и опаковане

Активни суб- Събиране на орстанции, полу- гани, течности
чени от живо- или тъкани
тински източници

Билкови екс- Събиране на рас- Раздробяване и
тракти,
тения
първоначална
използвани
екстракция
като
активни субстанции

По-нататъшна Физическа обраекстракция
ботка и опаковане

Активни субстанции, състоящи се от
раздробени или
стрити на прах
билки

С ъ б и р а н е н а Нарязване/разрастения и/или дробяване
отглеждане и
прибиране на
реколтата

Биотехнология:
ферментация/
клетъчно култивиране

С ъ з д а в а н е н а Поддържане на Клетъчна култура И з о л и р а н е
главна клетъчна работната кле- и/или фермента- пречистване
банка и работна тъчна банка
ция
клетъчна банка

„Класическа“ С ъ з д а в а н е н а Поддържане
ферментация за клетъчна банка на клетъчната
производство
банка
на активни субстанции

Физическа обработка и опаковане

и Физическа обработка и опаковане

В к л ю ч в а н е н а Изолация и пре- Физическа обраклетките във фер- чистване
ботка и опакоментацията
ване

Увеличаване на изискванията за ДПП
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IIІ. Управление на качеството.
1. Принципи.
1.1. Качеството трябва да е отговорност на
всички лица, свързани с производството.
1.2. Всеки производител трябва да създаде,
документира и прилага ефективна система
за управление на качеството, която включва
активното участие на ръководния персонал и
съответния производствен персонал.
1.3. Системата за управление на качеството
обхваща организационната структура, процедурите, процеси и ресурси, както и дейностите,
необходими за осигуряване на съответствието
на активни субстанции със спецификациите за
качество и чистота. Всички дейности, свързани
с качеството, трябва да бъдат дефинирани и
документирани.
1.4. Трябва да се създаде отдел по качеството, който да е независим от производството и
да изпълнява задълженията и на осигуряване
на качеството (ОК), и на контрол на качеството (КК). Това може да се организира като
отделни звена „Осигуряване на качеството“ и
„Контрол на качеството“ или задълженията да
се изпълняват от един служител или група от
служители в зависимост от размера и структурата на организацията.
1.5. Лицето, упълномощено да освобождава
междинни продукти и активни субстанции,
трябва да бъде точно определено.
1.6. Всички дейности, свързани с качеството,
трябва да бъдат документирани в момента, в
който се извършват.
1.7. Всяко отклонение от установените
процедури трябва да бъде документирано и
обяснено. Критичните отклонения трябва да
бъдат разследвани и заключенията от тях да
бъдат документирани.
1.8. Не могат да бъдат освобождавани или
използвани материали, преди да бъде получена
задоволителна оценка от звеното, отговорно за
качеството, освен ако не са налице подходящи
системи, които да позволяват такава употреба (например освобождаване под карантина,
описано в т. 13.2, т. 13.2.1, или използването
на суровини или междинни продукти, чакащи
заключението от анализа/изпитването).
1.9. Трябва да бъдат разработени процедури
за своевременно уведомяване на отговорните
ръководни лица за резултатите от извършени
самоинспекции, сериозни несъответствия с изискванията на Добрата производствена практика,
дефекти на продуктите и свързаните с тях дейности
(например оплаквания, свързани с качеството,
изтегляния, регулативни действия и т.н.).
2. Задължения на звеното/звената, отговорни
за качеството.
2.1. Звената, отговорни за качеството, трябва да бъдат ангажирани с всички въпроси/
дейности, свързани с качеството.
2.2. Звената трябва да преглеждат и одобряват всички документи, имащи отношение
към качеството.
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2.3. Основните отговорности на независимите
звена по качеството не трябва да бъдат делегирани. Тези отговорности трябва да са описани
в писмена форма и трябва да включват задължително следните дейности, без непременно да
се ограничават само с тях:
а) освобождаване или отхвърляне на всички
активни субстанции; освобождаване или отхвърляне на междинни продукти за употреба
извън контрола на производителя;
б) създаване на система за освобождаване
или отхвърляне на суровини, междинни продукти, материали за опаковане и етикетиране;
в) преглед на пълната партидна документация
и записите от лабораторните анализи за всички
критични етапи на процеса преди освобождаването на активни субстанции за продажба;
г) гарантиране, че при наличие на критични отклонения е проведено разследване и са
предприети мерки за тяхното отстраняване;
д) одобряване на всички спецификации и
основни производствени инструкции;
е) одобряване на всички процедури, свързани с качеството на междинните продукти и
на активните субстанции;
ж) гарантиране, че се извършват вътрешни
одити (самоинспекции);
з) одобряване на производителите на междинни продукти и активни субстанции при
възлагателни договори;
и) одобряване на промените, които е възможно да повлияят върху качеството на междинните продукти или на активните субстанции;
й) преглед и одобряване на протоколите и
докладите от валидирането;
к) гарантиране, че при оплаквания, свързани с качеството, е проведено разследване и
са предприети коригиращи мерки;
л) гарантиране, че се прилагат ефективни
системи за поддръжка и калибриране на критичното оборудване;
м) гарантиране, че са извършени необходимите изпитвания на материалите и резултатите
от тях са докладвани;
н) гарантиране наличието на данни за стабилност, потвърдени при повторно изпитване или
при изтичане срока на годност, както и условията
на съхранение на активните субстанции и/или
на междинните продукти, когато е уместно;
о) извършване на ревизии на качеството на
продукта (както е посочено в т. 5).
3. Отговорност за производствените дейности.
3.1. Отговорностите (задълженията), свързани с производството, трябва да са описани
в писмена форма и да включват следните дейности, без непременно да се ограничават с тях:
а) изготвяне, преразглеждане, одобряване
и разпространение на инструкциите за производство на междинни продукти и активни
субстанции съгласно писмени процедури;
б) производство на активни субстанции и
когато е необходимо, на междинни продукти в
съответствие с одобрените инструкции;
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в) преглед на всички документи (записи) при
производството на партидата и гарантиране, че
те са надлежно попълнени и подписани;
г) гарантиране, че всички отклонения при
производството са докладвани и оценени, както
и че критичните отклонения са разследвани и
заключенията са документирани;
д) проверка, че производственото оборудване е
чисто, а когато е необходимо, и дезинфекцирано;
е) проверка за извършване на необходимото
калибриране, тяхното документиране и съхранение на записите;
ж) проверка за поддържането на помещенията и оборудването съгласно изискванията
и за своевременното изготвяне на протоколи
и дневници;
з) гарантиране, че протоколите от валидирането и докладите са прегледани и одобрени;
и) оценяване на предложени промени в
продукт, процес или оборудване;
й) проверка за квалифицирането на новата
и съответно на модифицираната апаратура и
оборудване.
4. Вътрешни одити (Самоинспекции).
4.1. За да се удостовери, че производството
на активни субстанции е в съответствие с изискванията за ДПП, трябва регулярно да бъдат
провеждани вътрешни одити (самоинспекции)
съгласно утвърден график.
4.2 Данните от одита и съответните корек
тивни мерки трябва да бъдат документирани и
доведени до знанието на отговорните длъжностни лица в компанията. Одобрените корективни
мерки трябва да бъдат проведени своевременно
и ефективно.
5. Преглед на качеството на продукта.
5.1. Необходимо е да се провеждат редовни
прегледи на качеството на активните субстанции
с цел потвърждаване постоянството (стабилността) на процеса. Такива прегледи трябва да
се извършват и документират всяка година и
да включват най-малко следното:
а) преглед на критичния контрол по време
на производствения процес (in-process) и резултатите от критичните тестове на активни
субстанции;
б) преглед на всички партиди, които не са
отговорили на утвърдените спецификации;
в) преглед на всички критични отклонения
или несъответствия и на свързаните с тях
разследвания;
г) преглед на всички промени, свързани с
процесите или методите за анализ;
д) преглед на резултатите от програмата за
мониторинг на стабилността;
е) преглед на всички изтеглени партиди, оплаквания и рекламации, свързани с качеството;
ж) преглед на адекватността на корективните действия.
5.2. Резултатите от този преглед трябва да
се оценят и да се изготви заключение дали да
бъдат предприети корективни действия или ре-
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валидиране. Причините за корективните мерки
трябва да бъдат документирани. Одобрените
корективни мерки трябва да бъдат проведени
своевременно и ефективно.
6. Персонал.
6.1. Квалификация на персонала.
6.1.1. Персоналът трябва да бъде от достатъчно на брой лица с подходящо образование,
обучение и/или опит, за да извършват и надзирават производството на междинни продукти
и активни субстанции.
6.1.2. Отговорностите на целия персонал,
зает в производството на междинни продукти
и активни субстанции, трябва да бъдат точно
определени в писмена форма.
6.1.3. Редовно трябва да се провежда обучение на персонала от квалифицирани лектори,
което да включва като минимум изискванията
за ДПП и конкретните дейности на служителите, свързани с изпълнението на функциите
им. Данните от проведените обучения трябва
да се записват и съхраняват. Обученията трябва
периодично да бъдат оценявани.
6.2. Хигиена на персонала.
6.2.1. Персоналът трябва да поддържа добра
лична хигиена и да е в добро здравословно
състояние.
6.2.2. Персоналът трябва да носи чисто облекло, подходящо за извършваните производствени
дейности, в които участва. Облеклото трябва
периодично да се сменя. Когато е необходимо, персоналът трябва да носи допълнително
защитно облекло на главата, лицето и ръцете,
за да се предпазят междинните продукти и
активните субстанции от замърсявания.
6.2.3. Персоналът трябва да избягва директния контакт с междинните продукти или
активните субстанции.
6.2.4. Пушенето, храненето, пиенето, дъвченето и съхранението на храна трябва да
бъде ограничено в точно определени и ясно
обозначени за целта места, отделени от производствените зони.
6.2.5. Лице от персонала, което страда от
заразно заболяване или има отворени рани
по откритите части на тялото си, не трябва
да извършва дейности, при които може да се
компрометира качеството на активната субстанция. Когато се установи по което и да време,
че лице от персонала е с очевидно заболяване
или има открити рани по тялото си (установени
чрез медицински преглед или от ръководно
лице), не трябва да бъде допускано да извършва
дейности, при които здравословното му състояние да се отрази негативно върху качеството
на активната субстанция, до момента, в който
състоянието му се подобри или квалифицирано
медицинско лице удостовери, че работата му
не би застрашила сигурността или качеството
на активната субстанция.
6.3. Консултанти.
6.3.1. Консултантите по производството и
контрола на междинните продукти или активни
субстанции трябва да притежават необходимото
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образование, обучение и опит, за да могат да
дават консултации по определената тема.
6.3.2. Необходимо е да се поддържа регистър с имената, адреса, квалификациите и вида
услуга, предоставяна от тези консултанти.
7. Сгради и оборудване.
7.1. Дизайн и конструкция.
7.1.1. Сградите и оборудването, използвани за
производство на междинни продукти и активни
субстанции, трябва да бъдат разположени, проектирани и изградени по начин, който да улес
нява почистването, поддръжката и дейностите,
в съответствие с вида и етапа на производство.
Оборудването трябва да бъде конструирано по
начин, който свежда до минимум опасността
от замърсяване. В случаите, когато за междинните продукти или активните субстанции има
одобрени микробиологични спецификации,
оборудването трябва да бъде проектирано така,
че да ограничава излагането на продуктите на
нежелано микробиологично замърсяване.
7.1.2. Сградите и помещенията трябва
да разполагат с достатъчно пространство за
подходящото разполагане на оборудването и
материалите, за да се предотврати смесване
и замърсяване.
7.1.3. В случай че самото оборудване (например затворена или ограничена система)
осигурява адекватна защита на материала,
тогава то може да бъде инсталирано извън
производствените помещения.
7.1.4. Потокът материали и персонал, преминаващ през сградата или помещенията,
трябва да бъде планиран така, че да се избегнат
смесвания или замърсяване.
7.1.5. Трябва да има определени зони или
други системи за контрол на следните дейности:
а) получаване, идентификация, вземане на
проби и поставяне под карантина на входящите суровини и материали, които ще бъдат
освободени или отхвърлени;
б) поставяне под карантина преди освобождаване или отхвърляне на междинни продукти
и активни субстанции;
в) вземане на проби от междинни продукти
и активни субстанции;
г) съхранение на отхвърлените материали
до по-нататъшни разпореждания (връщане,
преработване или унищожаване);
д) съхранение на освободените суровини и
материали;
е) производствени операции;
ж) дейности по опаковане и етикетиране;
з) лабораторни дейности.
7.1.6. Трябва да бъдат осигурени подходящи
помещения за измиване, както и тоалетни за
персонала. Тези помещения трябва да бъдат
снабдени с топла и студена вода, сапун или
препарат за измиване, устройство за изсушаване
на ръцете или кърпи за еднократна употреба.
Санитарните помещения трябва да бъдат отделени от производствените помещения, но да
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са леснодостъпни. При необходимост трябва да
бъдат осигурени и помещения за вземане на
душ и/или смяна на облеклото.
7.1.7. Лабораторните зони/дейности трябва да
бъдат отделени от производствените зони. Някои
лаборатории, по-специално тези за контрол по
време на производствения процес (in-process),
могат да бъдат разположени в производствените
зони, при условие че производствените дейности
не влияят неблагоприятно върху прецизността
на лабораторните измервания, и лабораторията
и дейностите, извършвани в нея, не повлияват
неблагоприятно производствения процес на
междинни продукти и активни субстанции.
7.2. Производствени средства.
7.2.1. Всички производствени средства, които
могат да повлияят на качеството на продукта
(например пара, газ, сгъстен въздух, отопление,
вентилация и климатични инсталации), трябва
да бъдат квалифицирани и контролирани по
подходящ начин и в случай на преминаване
на определените стойности да се предприемат
съответните мерки. Необходимо е да има налични чертежи на системите на тези средства.
7.2.2. При необходимост трябва да се осигури
адекватна система за вентилация и филтриране на
въздуха. Тези системи трябва да са проектирани и
изградени така, че да се минимализират рисковете
от замърсяване и кръстосано замърсяване, и да
включват оборудване за контрол на атмосферно
налягане, микроорганизми (ако е уместно), прах,
влажност и температура, съответно до етапа на
производство. Особено внимание трябва да се
обърне на местата, където активните субстанции
са изложени при условия на околната среда.
7.2.3. В случаите, когато въздухът в производствените зони е циркулационен, трябва да се
вземат съответните мерки за контрол на риска
от замърсяване и кръстосано замърсяване.
7.2.4. Тръбопроводите, инсталирани за постоянно, трябва да бъдат идентифицирани по
подходящ начин. Това може да бъде постигнато
чрез идентификация с индивидуални линии,
документация, системи за компютърен контрол
или други средства. Тръбопроводите трябва да
бъдат разположени така, че да се избегнат рисковете от замърсяване на междинните продукти
или активните субстанции.
7.2.5. Канализационните тръби трябва да
са с подходящ размер и да бъдат снабдени с
въздушен отвор или подходящо устройство, за
да бъде предотвратено обратно изтичане.
7.3. Вода.
7.3.1. Трябва да бъде доказано, че водата,
използвана при производството на активни
субстанции, е подходяща за тази цел.
7.3.2. В случай че не е посочено друго, водата
трябва да съответства най-малко на изискванията на Световната здравна организация (СЗО)
за качество на питейната вода.
7.3.3. Ако питейната вода не е с необходимото
качество за производство на активни субстанции и се изискват по-строги химични и/или
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микробиологични спецификации за качество на
водата, трябва да бъдат утвърдени съответните
спецификации за физико-химични свойства,
общо микробно число, нежелани организми
и/или ендотоксини.
7.3.4. В случаите, при които водата, използвана в производствените процеси, се подлага на
допълнително обработване от производителя,
за да се постигне определено качество, процесът на обработка трябва да бъде валидиран и
контролиран в определени граници.
7.3.5. В случаите, в които производителят на
нестерилни активни субстанции възнамерява
или твърди, че при последваща обработка те
са подходящи за производство на стерилен
лекарствен продукт, водата, използвана в
етапа на финално изолиране и пречистване,
трябва да бъде наблюдавана и контролирана
за общо микробно число, нежелани организми
и ендотоксини.
7.4. Специално предназначени помещения
и мощности.
7.4.1. За производството на силно сенсибилизиращи субстанции (пеницилини и цефалоспорини)
трябва да бъдат осигурени специално предназначени (ограничени, отделени) производствени
зони, които включват съоръжения за обработка
на въздуха и/или производствено оборудване.
7.4.2. Специални производствени зони трябва да бъдат осигурени и в случаите, когато се
работи с материал, който е от инфекциозно
естество или който е силно фармакологично
активен или токсичен (някои стероиди или
цитотоксични антиканцерогенни агенти), освен
в случаите, когато производителят е изготвил
и прилага утвърдени и валидирани процедури
за почистване и/или инактивиране.
7.4.3. Трябва да бъдат създадени и прилагани
подходящи мерки за предотвратяване на кръстосаното замърсяване при движението на персонал,
материали и др. от определена зона в друга.
7.4.4. Всякакви производствени дейности
(вкл. претегляне, смилане или опаковане) на
високотоксични нефармацевтични материали,
като хербициди или пестициди, не трябва да
се провеждат в сградите и/или с оборудването,
предназначено за производството на активни
субстанции. Обработката и съхранението на
тези високотоксични нефармацевтични материали трябва да се извършват отделно от
помещенията за производство и съхранение
на активни субстанции.
7.5. Осветление.
7.5.1. Във всички зони трябва да бъде осигурено подходящо осветление с цел улесняване почистването, поддръжката и същинските
операции.
7.6. Канализация и отпадъци.
7.6.1. Каналните води, сметта и останалите
отпадъци (твърди, течни или газообразни странични продукти от производството) във и от
сградите и площите в непосредствена близост
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трябва да бъдат своевременно отстранени по
сигурен и хигиеничен начин. Контейнерите и/
или тръбопроводите за отпадъчни материали
трябва да бъдат ясно обозначени.
7.7. Хигиенизиране и поддръжка.
7.7.1. Сградите, използвани за производство
на междинни продукти и активни субстанции,
трябва да се поддържат в добро хигиенно състояние и своевременно ремонтирани.
7.7.2. Трябва да бъдат установени писмени
процедури, с които се възлагат отговорностите
за хигиенизиране и се посочват графиците за
почистване, начините, оборудването и материалите, които трябва да бъдат използвани за
почистването на помещенията и оборудването.
7.7.3. При необходимост трябва да бъдат установени писмени процедури и за използването на
подходящи родентициди, инсектициди, фунгициди, фумиганти и почистващи и дезинфекциращи
продукти, за да се предотврати замърсяването
на оборудването, суровините, материалите за
опаковане, етикетиране, междинните продукти
и активните субстанции.
8. Производствено оборудване.
8.1. Дизайн и конструкция.
8.1.1. Оборудването, използвано за производство на междинни продукти и активни субстанции, трябва да бъде с подходящ дизайн и
размери, както и да е поставено на съответното
място, предназначено за неговата употреба,
почистване, хигиенизиране (където е уместно)
и поддръжка.
8.1.2. Оборудването трябва да бъде конструирано така, че повърхностите, които са в
контакт със суровините, междинните продукти
или активните субстанции, да не променят качеството на междинните продукти и активните
субстанции извън границите, посочени в официалните или други установени спецификации.
8.1.3. Производственото оборудване трябва
да бъде използвано само за операциите, за
които е предназначено.
8.1.4. Главното оборудване (реактори, контейнери за съхранение) и производствени линии,
инсталирани за постоянно, които се използват
в производството на междинни продукти и активни субстанции, трябва да бъдат обозначени
по подходящ начин.
8.1.5. Всички вещества, свързани с дейността на оборудването, като смазочни вещества,
затоплящи течности или охладители, не трябва
да имат контакт с междинните продукти или активните субстанции, за да не доведат до промени
в качеството им извън границите, посочени в
официалните или други спецификации. Всички
отклонения от това трябва да бъдат подлагани
на оценка, за да се се гарантира отсъствието на
неблагоприятни ефекти на материала, свързани
с предназначението му. Когато е възможно,
е препоръчителна употребата на смазочни
вещества и масла с качества, предвидени за
хранителни цели.
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8.1.6. Затворено или изолирано оборудване
трябва да бъде използвано винаги, когато е
уместно. Когато се ползва открито оборудване
или то е отворено, трябва да се вземат допълнителни предпазни мерки за намаляване риска
от замърсяване.
8.1.7. Трябва да бъде поддържан набор от
актуални схеми на оборудването и критичните
инсталации (например контролно-измервателните уреди и системи).
8.2. Почистване и поддръжка на оборудването.
8.2.1. Трябва да бъдат разработени и утвърдени графици и процедури (включващи възлагане на отговорностите) за профилактична
поддръжка на оборудването.
8.2.2. Трябва да бъдат утвърдени писмени
процедури за почистване на оборудването и последващото пускане в употреба за производство
на междинни продукти и активни субстанции.
Процедурите за почистване на оборудването
трябва да бъдат достатъчно детайлни, за да
бъде дадена възможност на операторите да
почистват всякакъв тип оборудване по възпроизводим и ефективен начин. Тези процедури
трябва да включват:
а) възлагане на отговорността за почистване
на оборудването;
б) графици за почистването, включващи при
необходимост и дезинфекция;
в) пълно описание на методите и материалите, вкл. разреждане на почистващите агенти,
използвани за почистване на оборудването;
г) където е уместно, инструкции за демонтиране и монтиране на всяка част от оборудването, за да се осигури правилно почистване;
д) инструкции за премахването или заличаването на идентификацията на предишна партида;
е) инструкции за предпазване на чистото оборудване от замърсяване преди използването му;
ж) проверка за чистота на оборудването
непосредствено преди използване;
з) утвърждаване на максималното време,
което може да измине между края на процеса
и почистването на оборудването.
8.2.3. Оборудването и приборите трябва да
бъдат почиствани, съхранявани и когато е необходимо, дезинфекцирани или стерилизирани,
за да се предпазят от замърсяване или наличие
на предшестващ материал, който може да
промени качеството на междинните продукти
или активните субстанции от утвърдените или
други спецификации.
8.2.4. В случаите, в които оборудването е
предвидено за непрекъснато производство или
производство на последователни партиди от
един и същ междинен продукт или активна
субстанция на кампаниен принцип, то трябва
да бъде почиствано на подходящи интервали,
за да се предотврати натрупването или преносът на замърсители (разпадни субстанции или
нежелано ниво на микроорганизми).
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8.2.5. Оборудването, което не е строго определено за дадено производство, трябва да се
почиства между производствата на различните
материали, за да се предотврати кръстосано
замърсяване.
8.2.6. Трябва да се определят и утвърдят
доказани критерии за приемане на остатъчните
материали и за избор на процедури за почистване и почистващи агенти.
8.2.7. Оборудването трябва да бъде идентифицирано с подходящи средства по отношение
на съдържанието и хигиенното му състояние.
8.3. Калибриране.
8.3.1. Оборудването за контрол, претегляне,
измерване, мониторинг и тестване, което е
критично за осигуряване на качеството на междинните продукти или активните субстанции,
трябва да бъде калибрирано в съответствие с
писмени процедури и утвърден график.
8.3.2. Калибрирането на оборудването трябва
да се извършва посредством стандарти, съответстващи на сертифицирани стандарти, ако
съществуват такива.
8.3.3. Документацията от тези калибрирания
трябва да бъде съхранявана.
8.3.4. Настоящият статус на калибриране на
критичното оборудване трябва да бъде известен
и да може да бъде удостоверен.
8.3.5. Инструменти, които не отговарят на
критериите за калибриране, не могат да бъдат
използвани.
8.3.6. Отклоненията от одобрените стандарти
за калибриране на критичните инструменти
трябва да бъдат разследвани, за да се определи
дали биха могли да повлияят на качеството на
междинните продукти и/или активните субстанции, произведени с това оборудване, след
последното успешно калибриране.
8.4. Компютризирани системи.
8.4.1. Компютризираните системи, свързани
с ДПП, трябва да бъдат валидирани. Задълбочеността и обхватът на валидирането зависят
от разнообразието, сложността и критичността
на приложение на компютърните системи.
8.4.2. Трябва да бъдат извършени подходящи
инсталационни и операционни квалификации,
които да докажат пригодността на компютърния хардуер и софтуер за изпълнение на
определените задачи.
8.4.3. Наличният в търговската мрежа софтуер, който е бил квалифициран, не изисква
същото ниво на изпитване. Ако съществуващата система не е била валидирана по време
на инсталирането, може да бъде извършено
ретроспективно валидиране, ако е на разположение необходимата документация.
8.4.4. Компютризираните системи трябва да
разполагат с достатъчно нива на контрол, за
да се предотврати неупълномощен достъп или
промени в данните. Необходимо е извършването
на проверки, за да се предотвратят пропуски в
данните (например при изключване на системата
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и незапаметяване на данни). Необходимо е да
се водят записи за всяка промяна в данните,
предишно въвеждане, кой и кога е направил
промяната.
8.4.5. За работата и поддръжката на компютризираните системи трябва да са налични
писмени процедури.
8.4.6. В случай че се въвеждат на ръка
данни с критично значение, е необходима
допълнителна проверка на точността им. Това
може да се извършва от втори оператор или
от самата система.
8.4.7. Инциденти, свързани с компютризираните системи, които могат да повлияят на
качеството на междинните продукти или активните субстанции или сигурността на записите
или резултатите от тестовете, трябва да бъдат
документирани и разследвани.
8.4.8. Промените в компютризираните системи
трябва да бъдат извършвани съгласно утвърдена
процедура за промяна и трябва да бъдат официално одобрени, документирани и тествани.
Записи трябва бъдат водени за всички промени,
вкл. изменения и подобрения, направени в хардуера, софтуера и всеки друг критичен елемент
от системата. Тези записи трябва да доказват, че
системата се поддържа и е валидирана.
8.4.9. Ако авария или грешка в системата
биха довели до необратима загуба на данни,
трябва да бъде осигурена система за възстановяване или архивиране (резервно копиране).
Необходимо е да се установи начин за гарантиране сигурността на данните във всички
компютризирани системи.
8.4.10. Данните могат да бъдат записвани
и чрез друго средство като допълнение към
компютърната система.
9. Документация и записи.
9.1. Система за документиране и спецификации.
9.1.1. Всички документи, свързани с производството на междинни продукти и на активни
субстанции, трябва да бъдат изготвени, прегледани, одобрени и разпространени съгласно
писмени процедури. Тези документи трябва
да бъдат на хартиен или електронен носител.
9.1.2. Издаването, прегледът, заместването
и изтеглянето на всички документи трябва да
бъде контролирано чрез поддържане на архив
от извършените промени.
9.1.3. Трябва да бъде утвърдена процедура
за съхранение на необходимите документи
(например доклади от внедряване, доклади за
технически трансфери, доклади от валидиране
на процеси, доклади за обучения, производствени доклади, партидни досиета, доклади от
извършван контрол и доклади за дистрибуция).
Срокът на съхранение на тези документи трябва
да бъде точно определен.
9.1.4. Всички документи от производството,
контрола и дистрибуцията на дадена партида
трябва да бъдат съхранявани най-малко една
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година след изтичане на срока є на годност.
Документите за партида активна субстанция, за
която е проведено повторно изпитване, трябва
да бъдат съхранявани най-малко 3 години, след
като партидата е била изцяло дистрибутирана.
9.1.5. Попълването на документите трябва
да се извършва по незаличим начин и на определени за това места веднага след извършване
на съответните дейности, като се идентифицира
лицето, което ги е извършило. Коригирането
на направени вече записи трябва да бъде извършвано така, че да се чете и оригиналният
текст, като поправката бъде обозначена със
съответната дата и инициалите на лицето, което
ги е направило.
9.1.6. В периода на съхранение оригинали
или копия от документите трябва да са постоянно на разположение на местата, където
са се извършвали дейностите, описани в тях.
Допуска се достъпът до документите да се
осъществява и от друго място (по електронен
или друг начин).
9.1.7. Спецификации, инструкции, процедури и записи могат да бъдат съхранявани или
в оригиналния си вид, или като достоверни
копия под формата на фотокопия, микрофилм, микрофиш или други точни копия на
оригиналните записи. В случай че се ползват
електронен архив или техники с умален мащаб
като микрофилми, е необходимо да се разполага с подходящо оборудване за изтеглянето
на данните и с възможност да се отпечатва
копие на хартия.
9.1.8. Трябва да бъдат изготвени и утвърдени
спецификации за суровини, междинни продукти
(когато е необходимо), активни субстанции,
както и за материалите за опаковане и етикетиране. Може да бъдат изготвени и утвърдени
спецификации и за някои други материали, като
средства за подпомагане на процеса, уплътнители или други материали, използвани по време
на производството на междинни продукти и
активни субстанции, които могат да повлияят
критично върху качеството. Трябва да бъдат
изготвени и утвърдени критерии за контрол по
време на производствения процес (in-process).
9.1.9. Ако в документите се използват електронни подписи, те трябва да бъдат удостоверени и защитени.
9.2. Почистване на оборудването и документиране.
9.2.1. Записите на използването, почистването, дезинфекцията и/или стерилизацията и
поддръжката на основното оборудване трябва
да показват датата, часа, продукта и партидния
номер на всяка партида, произведена с него,
както и лицето, извършило почистването и
поддръжката.
9.2.2. Ако оборудването е определено за
производство на един междинен продукт или
активна субстанция, не са необходими отделни
записи, ако при производството на партидите
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междинни продукти или активни субстанции
се спазва проследима последователност. В
случаите, когато се използва оборудване, предназначено само за един продукт, записите от
почистването, поддръжката и използването
могат да са част от партидната документация
или да се съхраняват отделно.
9.3. Данни за суровините, междинните продукти, материалите за опаковане и етикетиране
на активните субстанции.
9.3.1. Записите трябва да включват:
а) името на производителя, идентичност и
количество на всяка доставка от всяка партида от суровините, междинните продукти или
материалите за опаковане и етикетиране на
активните субстанции; името на доставчика,
контролния му номер или друг идентификационен номер; номера, издаден при получаването,
както и датата на получаване;
б) резултатите от всички проведени тестове
или изпитвания заедно с направените заключения;
в) данни за проследяване на използването на
материалите (влагането им в производството);
г) документация за изпитванията и прегледа
на материалите за опаковане и етикетиране
на активните субстанции за съответствие с
утвърдените спецификации;
д) окончателното решение, отнасящо се
за отхвърлени суровини, междинни продукти
или материали за опаковане и етикетиране на
активни субстанции.
9.3.2. Трябва да бъдат поддържани каталози
от мостри на одобрени етикети за сравняване
с отпечатваните етикети.
9.4. Основни производствени инструкции.
9.4.1. За да се осигури производство с еднакво
качество на всички партиди, е необходимо да се
изготвят основни производствени инструкции за
всеки междинен продукт и активна субстанция
с дата и подпис от едно лице и независимо
проверени, датирани и подписани от лице от
звеното, отговорно за качеството.
9.4.2. Основните производствени инструкции
трябва да включват:
а) името на междинния продукт или активната субстанция в производство, както и референтен код за справка с идентификационния
документ, ако е необходимо;
б) пълен списък на изходните суровини и
междинните продукти, обозначени с имена или
кодове, достатъчно специфични, за да могат
да се идентифицират конкретни качествени
характеристики;
в) точен запис на количеството или съотношението на всяка суровина или междинен
продукт, който ще се ползва, вкл. мерната
единица; в случаите, когато количеството не е
строго определено, трябва да бъдат включени
изчисленията за размера на всяка една партида
или параметрите на съответния производствен
процес; там, където е оправдано, се включват
и отклоненията в количеството;
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г) мястото на производство и основното
производствено оборудване, което ще се ползва;
д) подробни производствени инструкции,
включващи:
– последователността на дейностите;
– обхват на параметрите на процеса, които
ще се ползват;
– инструкции за вземане на проби и контрол
по време на производствения процес (in-process)
със съответните критерии, ако е приложимо;
– границите от време за изпълнение на
отделните производствени етапи и/или пълния
процес, където е приложимо;
– предполагаем (очакван) добив на съответните производствени етапи или в определени
моменти;
е) където е подходящо, специални забележки или предпазни мерки, които трябва да се
следват, или кръстосани препратки към тях;
ж) инструкции за съхранение на междинния
продукт или активната субстанция, за да се
гарантира годността им за употреба, включително материалите за опаковане и етикетиране
и специални условия на съхранение със съответните времеви ограничения, ако има такива.
9.5. Партидна производствена документация
(производство на партидата и контролни записи).
9.5.1. Партидна производствена документация трябва да се изготвя за всеки междинен
продукт или активна субстанция, която да
включва пълната информация, свързана с
производството и контрола на всяка партида.
Партидната производствена документация
трябва да бъде проверена преди издаване, за
да се гарантира правилната версия и че копието на съответната основна производствена
инструкция е коректно и четливо. В случай
че документ от партидната производствена
документация е изготвен като отделна част от
основния документ, този документ трябва да
съдържа препратка към актуалната основна
производствена инструкция, която се използва.
9.5.2. Тези документи трябва да бъдат обозначени с уникален партиден или идентификационен номер, датирани и подписани при
издаване. При непрекъснато производство
продуктовият код заедно с датата и часа може
да служи като уникален идентификационен
номер до определяне на окончателен номер.
9.5.3. Документацията, свързана с данни
от изпълнението на всяка важна стъпка в
производствения процес на партидата (производствени и контролни данни на партидата),
трябва да съдържа:
а) дата и когато е уместно, час;
б) идентичност на използваното основно
оборудване (реактори, сушилни, валцмашини
и т.н.);
в) специфична идентификация на всяка
партида, включваща тегло, размер и партидни
номера на изходните материали, междинните
продукти или всякакви други преработени
материали, използвани при производството;
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г) запис на конкретните резултати от критичните параметри на процеса;
д) всички извършени вземания на проби;
е) подписи на лицата, извършили и директно
наблюдаващи или проверяващи всяка критична
стъпка от процеса;
ж) резултати от тестове, извършени по време
на производствения процес (in process), и от
лабораторните тестове;
з) конкретно количество продукция (добив)
в съответните фази или часове;
и) описание на опаковката и етикета на
междинен продукт или активна субстанция;
й) представителен етикет на активната
субстанция или междинния продукт, ако е освободен за продажба;
к) всяко отбелязано отклонение, неговото
развитие, проведено разследване (ако е необходимо) или препратка към това разследване,
ако се съхранява отделно;
л) резултати от тестовете преди освобождаване.
9.5.4. Трябва да бъдат установени и спазвани писмените процедури за разследване на
критични отклонения или несъответствия със
спецификацията при партида междинен продукт
или активна субстанция. Разследването трябва
да обхваща и други партиди, които е възможно
да са свързани с конкретното отклонение или
несъответствие.
9.6. Документация от лабораторен контрол.
9.6.1. Записите от лабораторния контрол
трябва да включват пълните данни, получени
от всички тестове, проведени, за да се гарантира, че продуктите отговарят на установените
спецификации и стандарти, вкл. проучвания и
анализи, както следва:
а) описание на получените за анализ проби, вкл. името на материала или източника,
партиден номер или друг отличителен код,
дата на вземане на пробата и където е уместно, количеството и датата на получаване на
пробата за анализ;
б) метода за анализ или препратка към
използвания метод за анализ;
в) тегло или размер на пробата, използвана за
всеки анализ, както е описано в метода; данни
или кръстосана препратка към подготовката
и анализирането на референтни стандарти,
реагенти и стандартни разтвори;
г) пълен запис на всички необработени
данни, получени по време на всеки тест, като
допълнение към диаграми, схеми и спектри от
лабораторното оборудване, съответно обозначени, за да идентифицират конкретния изследван
материал и партида;
д) запис на всички изчисления, свързани с
теста, включващи например мерни единици,
коефициенти на превръщане и коефициенти
на еквивалентност;
е) резултатите от проведените тестовете и
сравнение с установените критерии за приемане;
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ж) подпис на лицето, което е извършило всеки
тест, и датата/датите, на които са извършени;
з) дата и подпис на второ лице, удостоверяващ, че оригиналните данни са прегледани за
точност, пълнота и съответствие с утвърдените
стандарти.
9.6.2. Необходимо е да се поддържат пълни
данни и за:
а) всякакви изменения на утвърдените методи за анализ;
б) периодично калибриране на лабораторните
инструменти, апарати, уреди за измерване и
записващи устройства;
в) всички тестове за стабилност на активната субстанция;
г) проучвания във връзка с отклонения в
спецификациите.
9.7. Преглед на партидната документация.
9.7.1. Трябва да бъдат установени и изпълнявани писмени процедури за преглед и одобрение
на партидната производствена документация
и данните от лабораторния контрол, вкл. опаковане и етикетиране, за да се гарантира, че
междинният продукт или активната субстанция
съответстват на утвърдените спецификации,
преди партидата да бъде освободена.
9.7.2. Партидната производствена документация и данните от лабораторния контрол на
критични етапи от производсвения процес
трябва да бъдат прегледани и одобрени от
звеното/звената, отговорни за качеството,
преди партидата активна субстанция да бъде
освободена или дистрибутирана. Производствената документация и данните от лабораторния
контрол на некритични производствени етапи
може да бъдат прегледани от квалифициран
производствен персонал или други звена,
следвайки процедурите, одобрени от звеното/
звената, отговорно за качеството.
9.7.3. Всички отклонения, разследвания и
доклади във връзка с отклонения от спецификациите трябва да бъдат преглеждани като част
от прегледа на партидната производствена документация преди освобождаването на партидата.
9.7.4. Звената, отговорни за качеството,
могат да делегират на производственото звено
отговорността и правото за освобождаване на
междинни продукти с изключение на тези, които
са извън контрола на фирмата производител.
10. Управление на материалите.
10.1. Общ контрол.
10.1.1. Трябва да бъдат установени и изпълнявани писмени процедури за приемане, идентифициране, поставяне под карантина, съхранение,
управление, вземане на проби, изпитване и
одобряване или отхвърляне на материали.
10.1.2. Производителите на междинни продукти и/или активни субстанции трябва да
имат система за оценяване на доставчиците
на материали с критично значение.
10.1.3. Материалите трябва да бъдат закупувани по одобрена спецификация от доставчик/
доставчици, одобрени от звеното, отговорно за
качеството.
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10.1.4. В случай че доставчикът на суровина
с критично значение не е нейният производител,
името и адресът на съответния производител
трябва да бъдат известни на производителя на
междинен продукт и/или активна субстанция.
10.1.5. Промяната на източника на доставки
на критични суровини трябва да се извършва
съгласно точка 16 „Контрол на промените“.
10.2. Получаване и поставяне под карантина.
10.2.1. При получаване и преди приемане
всеки контейнер или група контейнери с материали трябва да бъдат визуално проверени
за коректно етикетиране (вкл. сравняване на
името, използвано от доставчика, и това от
самия производител, ако се различават) за
повреди, счупени пломби и следи от подправяне или контаминация. Материалите трябва
да останат под карантина, докато се вземат
пробите, провежда се изпитването и съответно
бъдат освободени за употреба.
10.2.2. Преди входящите материали да бъдат
смесени с тези в наличност (например разтворители или наличности в силози), трябва да
бъдат идентифицирани като съответстващи, да
бъдат изследвани, ако е уместно, и освободени.
Трябва да има утвърдени процедури за предот
вратяване поставянето погрешка на входящи
материали при вече налични такива.
10.2.3. Ако за доставка на насипни материали не се използват специално предназначени
контейнери, трябва да са налице гаранции за
отсъствието на кръстосано замърсяване. Средствата за подобна гаранция включват едно или
повече от следното:
а) сертификат за почистване;
б) изследване за следи от примеси;
в) инспекция на доставчика.
10.2.4. Големите контейнери за съхранение
със съответните колектори, линии за пълнене и
разтоварване трябва да бъдат идентифицирани
по подходящ начин.
10.2.5. Всеки контейнер или група контейнери
(партиди) материали трябва да бъде отделен
и идентифициран с отличителен код, партиден
номер или номер на получаване. Той трябва да
бъде ползван при регистриране разположението
на всяка партида. Трябва да има налична система
за идентифициране статуса на всяка партида.
10.3. Вземане на проби и изпитване на входящите производствени материали.
10.3.1. Трябва да бъде извършен най-малко
един тест за доказване на идентичността на
всяка партида материали с изключение на
материалите, описани в точка 10.3.3. Вместо
други тестове може да се ползва сертификат за
анализ на доставчика, при условие че производителят разполага със система за оценяване
на доставчици.
10.3.2. Одобряването на доставчик трябва да
включва оценка, която дава необходимите доказателства (например история на качеството),
че производителят може постоянно да осигурява
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материали, съответстващи на спецификациите.
Трябва да се проведат пълни анализи на наймалко три партиди, преди да се редуцират
вътрешните (за компанията) анализи. Въпреки
това, като минимално изискване е необходимо
да се извършва през определени интервали пълен анализ, а резултатите да бъдат сравнявани
с тези от сертификата за анализ. Надеждността
на сертификатите за анализ трябва да бъде проверявана редовно през определени интервали.
10.3.3. Помощни материали, опасни или
силнотоксични суровини, други специални материали или материали, прехвърлени в друго
звено в рамките на контрола на компанията,
не е необходимо да бъдат изпитвани, ако има
наличен сертификат за анализ от производителя,
който показва, че тези суровини съответстват
на утвърдените спецификации. Визуалната проверка на контейнерите, етикетите и записът на
партидните номера спомагат за установяването
на идентичността на тези материали. Липсата
на проверка на място на материалите трябва да
бъде оправдана (обоснована) и документирана.
10.3.4. Взетите проби трябва да са представителни за партидата материал, от която са
взети. Методите за вземане на проби трябва
да определят броя на контейнерите, от които
трябва да се вземат проби, от коя част от тях
и количеството на пробата. Броят на контейнерите, от които трябва да се вземе проба, както
и размерът на пробата се определят съгласно
плана за вземане на проби, който е съобразен
с критичността на материала, неговата променливост, история на качеството на доставчика и
количеството, необходимо за анализ.
10.3.5. Вземането на проба трябва да бъде
извършвано на определени за целта места и в
съответствие с процедури, за да се предотврати
кръстосаното замърсяване както на материала, от
който се взема проба, така и на други материали.
10.3.6. Контейнерите, от които се вземат
проби, трябва да бъдат отваряни внимателно и
след това затваряни, като на тях се обозначава,
че е взета проба.
10.4. Съхранение.
10.4.1. Материалите трябва да бъдат третирани и съхранявани така, че да се предотврати
тяхното разваляне, замърсяване и кръстосано
замърсяване.
10.4.2. Материалите, съхранявани в бурета
от пресован картон, торби или кутии, не трябва
да бъдат съхранявани на пода. Трябва да се
съхраняват на място удобно и прегледно.
10.4.3. Материалите трябва да бъдат съхранявани при условия и за период от време, които
да не повлияват неблагоприятно качеството
им. Трябва да се контролира спазването на
принципа най-старите наличности от материали
да бъдат използвани първи.
10.4.4. Някои материали в подходящи контейнери могат да бъдат съхранявани навън, при
условие че идентификационните им етикети
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остават четливи и контейнерите биват съответно почиствани преди отваряне и употреба.
10.4.5. Отхвърлените материали трябва да
бъдат идентифицирани и контролирани чрез
система за карантиниране, чиято цел е да
предотврати неразрешената им употреба в
производството.
10.5. Повторна оценка.
10.5.1. Материалите трябва да бъдат подлагани на повторна оценка, когато е необходимо,
за да се определи годността им за употреба
(например след дълъг период на съхранение
или излагане на топлина или влага).
11. Производство и контрол на производствения процес.
11.1. Производствени операции.
11.1.1. Изходните суровини за производство
на междинни продукти и активни субстанции
трябва да бъдат претегляни или оразмерявани
при подходящи условия, които не повлияват
на годността им за употреба. Пособията за
претегляне и измерване трябва да бъдат с
подходяща за целта точност.
11.1.2. Ако материалът е отделен за понататъшна употреба при производствените
операции, трябва да се получава в подходящ за
него контейнер, който е обозначен и съдържа
следната информация:
а) име на материала и/или код на артикула;
б) входящ или контролен номер;
в) теглото и размера на материала в новия
контейнер;
г) дата на повторната оценка или повторен
анализ, ако е уместно.
11.1.3. Критичните дейности, свързани с
претегляне, измерване или разделяне, трябва да
бъдат определени или подложени на еквивалентен контрол. Преди употреба производственият
персонал трябва да потвърди, че материалите
са тези, които са специфицирани в партидната
документация на предвидения за производство
междинен продукт или активна субстанция.
11.1.4. Други критични дейности също трябва
да бъдат определени или подложени на съответния контрол.
11.1.5. Реалните добиви на определени етапи
от производствения процес трябва да бъдат
сравнени със съответните очаквани добиви.
Очакваните добиви в съответните им рамки
трябва да бъдат установени на базата на предишни лабораторни или производствени данни
или данни от експериментално производство.
Отклонения в добива, свързани с критични
етапи от производството, трябва да бъдат разследвани, за да се определи евентуалният или
действителният им ефект върху качеството на
засегнатите партиди.
11.1.6. Всякакви отклонения трябва да бъдат
документирани и обяснени. Всички критични
отклонения трябва да бъдат проучени.
11.1.7. Статутът на производствения процес
в основните елементи от оборудването трябва
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да е отбелязан или върху отделните елементи,
или чрез подходящ документ, компютърна
контролна система или други средства.
11.1.8. Материалите, които ще се подлагат
на преработка или повторна обработка, трябва да бъдат надлежно контролирани, за да се
предотврати неразрешена употреба.
11.2. Времеви ограничения.
11.2.1. Ако в основната производствена инструкция са посочени времеви ограничения,
те трябва да бъдат спазвани, за да се осигури
качеството на междинния продукт или активната субстанция. Отклоненията трябва да бъдат
документирани и оценявани. Времевите ограничения могат да бъдат неподходящи, когато е
необходимо достигането на точно определена
стойност (например достигане на определено
рН, хидрогениране, сушене до определена спецификация), тъй като завършването на реакциите
или производствените етапи са определени от
вземането на проби за контрол по време на
производствения процес и изследването им.
11.2.2. Междинните продукти, задържани
за по-нататъшно преработване, трябва да се
съхраняват при подходящи условия, за да се
гарантира тяхната годност за употреба.
11.3. Вземане на проби за контрол на производствения процес.
11.3.1. Трябва да бъдат разработени писмени процедури за мониторинг на напредъка и
контрол на процеса в производствените етапи,
на които се дължи променливостта в качествените характеристики на междинните продукти
и активните субстанции. Междинният контрол
на производствения процес и критериите за
одобрението му трябва да се определят на
базата на информация, получена на етапа на
разработка или стари данни.
11.3.2. Критерият за приемане, видът и обхватът на изпитването зависят от типа на междинния
продукт или активната субстанция, която се произвежда, реакцията или производствения етап,
както и от степента на влияние на съответния
процес върху качеството на продукта. Не дотам
строг контрол на производствения процес може
да е приемлив в по-ранните етапи на производство, а по-стриктен такъв – в по-късните етапи
(например изолиране и пречистване).
11.3.3. Критичният (in-process) контрол по
време на производствения процес (и мониторинг на критичните процеси), вкл. контролните
точки и методите, трябва да бъдат описани в
писмена форма и одобрени от звеното, отговорно за качеството.
11.3.4. Междинният контрол може да се
извършва от квалифицирани лица от производствения персонал, а процесът да се регулира без предварително одобрение от звеното,
отговорно за качеството, ако корекциите се
извършват в определени рамки, одобрени от
него. Всички анализи и резултати трябва да
бъдат подробно документирани като част от
партидната документация.
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11.3.5. Методите за вземане на проби при
контрола по време на производствения процес
(in-process) от материали, междинни продукти
и активни субстанции трябва да бъдат описани
в писмени процедури. Плановете и процедурите
за вземане на проби трябва да бъдат базирани
на научнообосновани практики за това.
11.3.6. Вземането на проби при междинния контрол трябва да се извършва съгласно
утвърдени процедури с цел предотвратяване
замърсяването на материала, от който се взема
проба, други междинни продукти или активни
субстанции.
11.3.7. Разследвания за отклонение от спецификациите, установени при анализи от междинния контрол, обикновено не са необходими,
когато те са извършени с цел мониторинг и/
или регулиране на процеса.
11.4. Смесване на партиди междинни продукти или активни субстанции.
11.4.1. За целите на този документ смесване
се определя като процес на комбиниране на
материали в рамките на една и съща спецификация с цел постигане на хомогенен междинен
продукт или активна субстанция. Смесване
на части от единични партиди по време на
производствения процес (например събиране
на няколко центрофугирани товара от една
кристализационна партида) или комбиниране
на части от няколко партиди за по-нататъшна
преработка се счита като част от производствения процес, а не смесване.
11.4.2. Партиди, които не отговарят на спецификациите, не могат да бъдат смесвани с други
партиди с цел да се постигне съответствие със
спецификацията. Всяка партида, която участва
в смесването, трябва да е произведена по установен процес, да е изследвана индивидуално
и да отговаря на съответните спецификации.
11.4.3. Допустимите операции на смесване
включват, но не се ограничават до:
а) смесване на малки партиди, за да се
увеличи размерът на партидата;
б) смесване на остатъци (например относително малки количества изолиран материал)
от партиди от един и същ междинен продукт
или активна субстанция с цел да се получи
една партида.
11.4.4. Процесите на смесване трябва да бъдат адекватно контролирани и документирани,
а смесената партида да бъде изследвана, за
да се гарантира, че отговаря на установените
спецификации.
11.4.5. Партидната документация на процеса
на смесване трябва да позволява проследимост
на всяка партида, включена в сместа.
11.4.6. В случаите, когато физичните свойства на активната субстанция са от критично
значение (например активни субстанции, предназначени за приложение в твърди перорални
дозови форми или суспензии), операциите по
смесването трябва да бъдат валидирани по
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отношение хомогенността на комбинираната
партида. Валидирането трябва да включва изследване на критични характеристики (например разпределение на частиците по големина,
обемна плътност и плътност след слягане), които
могат да се повлияят от процеса на смесване.
11.4.7. Ако смесването може да повлияе
неблагоприятно върху стабилността, трябва
да се проведе тест за стабилност на крайната
смесена партида.
11.4.8. Срокът на годност или датата за
повторен анализ на смесената партида трябва
да се определя от датата на производство на
най-старите елементи или партида в сместа.
11.5. Контрол на замърсяването.
11.5.1. Остатъчните материали могат да се
ползват в следващи партиди от същия междинен
продукт или активна субстанция, ако е налице
адекватен контрол. Сред примерите са остатъци, полепнали по стените на микрогранулатор
(дискова дробилка), остатъчен слой влажни
кристали, останали в барабана на центрофуга
след изпразване и непълно изтичане на течности, или кристали от съд за преработване при
прехвърляне на материала към следващ етап от
производствения процес. Такова пренасяне на
материали не трябва да води до пренос на разпад
ни продукти или микробно замърсяване, което
да се отрази неблагоприятно върху установения
профил на примесите в активната субстанция.
11.5.2. Производствените операции трябва
да бъдат провеждани по начин, който предот
вратява замърсяване на междинните продукти
или активните субстанции с други материали.
11.5.3. При допълнителна обработка на
активните субстанции след пречистването им
трябва да се вземат мерки за избягване на
тяхното замърсяване.
12. Опаковане и етикетиране на активни
субстанции и междинни продукти
12.1. Общи положения.
12.1.1. Трябва да бъдат разработени писмени
процедури за получаването, идентификацията,
поставянето под карантина, вземането на проби,
изследването и/или проверката и освобождаването, както и дейностите с опаковъчните
материали и етикети.
12.1.2. Материалите за опаковане и етикетиране трябва да отговарят на утвърдени спецификации. Тези от тях, които не отговарят на
спецификациите, трябва да бъдат отхвърлени.
12.1.3. Трябва да се поддържа документация
за всяка доставка етикети и опаковъчни материали с данни за получаване, изпитване или
проверка, както и дали материалът е одобрен
или отхвърлен.
12.2. Опаковъчни материали.
12.2.1. Контейнерите трябва да осигуряват
адекватна защита на междинните продукти
или активните субстанции срещу разваляне
или замърсяване, които могат да се случат по
време на транспортирането и съхранението им.
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12.2.2. Контейнерите трябва да са чисти и
ако се изисква от естеството на междинния
продукт или активната субстанция, дезинфекцирани, за да се гарантира годността им за
конкретната употреба. Контейнерите не трябва
да са реактивни, кумулативни или абсорбтивни,
за да не променят качеството на междинния
продукт или активната субстанция извън нормите на установените граници.
12.2.3. Ако контейнерите се използват повторно, те трябва да се почистват в съответствие
с разписани процедури и всички предишни етикети трябва да бъдат премахнати или заличени.
12.3. Отпускане и контрол на етикети.
12.3.1. Достъпът до помещенията за съхраняване на етикети трябва да е ограничен само
за упълномощен персонал.
12.3.2. Трябва да се прилагат процедури за
уравняване на количествата отпуснати, използвани и върнати етикети, както и за оценка
на несъответствия между броя етикетирани
контейнери и броя отпуснати етикети. Такива несъответствия трябва да бъдат обект на
разследване, което да е одобрено от звеното/
звената, отговорни за качеството.
12.3.3. Всички етикети, означени с партиден номер или друга маркировка, свързана с
партидата, които са излишни, трябва да бъдат
унищожени. Върнатите етикети трябва да се
съхраняват по начин, който предотвратява
обърквания (смесване с други) и осигурява
точна идентификация.
12.3.4. Остарелите и излезли от употреба
етикети трябва да бъдат унищожавани.
12.3.5. Устройствата за печатане (щамповане)
на етикетите при опаковъчните операции трябва да бъдат контролирани, за да се гарантира,
че цялата отпечатана информация отговаря
на партидната производствена документация.
12.3.6. Етикетите, отпечатани за дадена партида, трябва да бъдат внимателно проверени
за точна идентификация и съответствие със
спецификациите в партидната производствена
документация. Резултатите от проверката трябва
да се документират.
12.3.7. В партидната документация трябва да
бъде включен отпечатан етикет, представителен
за използваните за съответната партида.
12.4. Опаковане и етикетиране.
12.4.1. Трябва да бъдат разработени писмени процедури за гарантиране използването на
подходящи опаковъчни материали и етикети.
12.4.2. Операциите по етикетиране трябва
да са организирани така, че да се избегнат
възможни грешки и обърквания. Операциите,
извършвани с други междинни продукти или
активни субстанции, трябва да са физически
или пространствено разделени.
12.4.3. Етикетите върху контейнерите с
междинни продукти или активни субстанции
трябва да съдържат името или идентификационния код, партидния номер на продукта и
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условията за съхранение, когато тази информация е с критично значение за осигуряване
на качеството на междинния продукт или на
активната субстанция.
12.4.4. Ако междинният продукт или активната субстанция са предназначени за прехвърляне
извън контрола на системата за управление
на материалите, на етикета трябва да бъдат
обозначени името и адресът на производителя, количество на съдържанието, специалните
условия за транспортиране, както и всички
други специални изисквания. Ако междинните
продукти или активните субстанции имат срок
на годност, той трябва да е указан на етикета и
в сертификата за анализ. За междинни продукти
или активни субстанци, на които е извършвано повторно изпитване, датата на повторното
изпитване трябва да е обозначена на етикета
и/или на сертификата за анализ.
12.4.5. Помещенията и съоръженията за
опаковане и етикетиране трябва да бъдат инспектирани непосредствено преди започване
на дейността, за да се гарантира, че всички
материали, които не са необходими за предстоящата опаковъчна операция, са премахнати. Тази проверка трябва да е документирана
в партидната производствена документация,
дневника на съответното оборудване или друга
система за документиране.
12.4.6. Опакованите и етикетирани междинни продукти или активни субстанции трябва
да бъдат проверени, за да се гарантира, че
контейнерите и опаковките в партидата са
с правилен етикет. Тази проверка трябва да
бъде част от опаковъчните операции. Резултатите от тази проверка трябва да се записват
в партидната документация или документите
от проведения контрол.
12.4.7. Контейнерите с междинен продукт или
активни субстанции, които са транспортирани
извън границите на контрол на производителя,
трябва да бъдат пломбирани така, че ако пломбата е повредена или липсва, получателят да
бъде алармиран, че е възможно съдържанието
да е променено.
13. Съхранение и дистрибуция.
13.1. Процедури за съхранение.
13.1.1. Производителят трябва да разполага с
помещения за съхранение на всички материали
при подходящи условия (например контролирана температура и влажност, ако е необходимо).
Записи от данните за тези условия трябва да се
водят и документират, когато те са с критично
значение за поддържането на характеристиките
на материалите.
13.1.2. Ако не е осигурена алтернативна система за предотвратяване на неумишлено или
неупълномощено използване на карантинирани,
отхвърлени, върнати или изтеглени материали,
трябва да се осигурят отделни помещения за
тяхното временно съхранение, докато се вземе
решение за бъдещето им.
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13.2. Процедури за дистрибуция.
13.2.1. Междинните продукти и активните
субстанции трябва да бъдат освобождавани за
дистрибуция към трети лица само след като
са били освободени от звеното, отговорно за
качеството. Активни субстанции и междинни
продукти могат да бъдат прехвърляни под карантина към друго звено в рамките на контрола на
производителя само ако за това има разрешение
от звеното, отговорно за качеството, и ако са
налице подходящ контрол и документация.
13.2.2. Активните субстанции и междинните
продукти трябва да бъдат транспортирани по
начин, който да не повлиява неблагоприятно
върху тяхното качество.
13.2.3. Специалните условия за транспортиране или съхранение на активните субстанции
или междинните продукти трябва да бъдат
указани върху етикета.
13.2.4. Производителят трябва да гарантира, че изпълнителят на договора за превоз на
активна субстанция или междинен продукт
е запознат и спазва съответните условия за
транспорт и съхранение.
13.2.5. Производителят трябва да разполага
със система за дистрибуция, която позволява
своевременно блокиране и изтегляне на всяка партида междинен продукт и/или активна
субстанция.
14. Документация от лабораторен контрол.
14.1. Лабораторен контрол. Общ контрол.
14.1.1. Независимото звено/звена, отговорни
за качеството, трябва да имат на свое разположение адекватно лабораторно оборудване.
14.1.2. Трябва да бъдат разработени писмени процедури, описващи вземането на проба,
извършването на изпитването, одобряването
или отхвърлянето на материали, както и записването и съхранението на лабораторни данни.
Данните от лабораторния контрол трябва да
са в съответствие с т. 9.6. „Документация от
лабораторен контрол“.
14.1.3. Всички спецификации, планове за
вземане на проби и процедури за изпитване
трябва да бъдат научнообосновани и подходящи
за целта, за да се гарантира, че суровините,
междинните продукти, активните субстанции,
материалите за опаковане и етикетиране отговарят на установените стандарти за качество
и/или чистота. Спецификациите и процедурите
за провеждане на изпитвания трябва да съответстват на тези в производствения регламент
или други такива документи. Спецификациите,
плановете за вземане на проби и процедурите
за изпитвания, вкл. и промените в тях, трябва
да бъдат изготвяни от съответното организационно звено и проверени и одобрени от звеното,
отговорно за качеството.
14.1.4. Производителят трябва да разполага
с утвърдени подходящи спецификации за активни субстанции в съответствие с приетите
стандарти и отговарящи на производствения
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процес. Спецификациите трябва да включват
контрол на примесите (например органични
примеси, неорганични примеси и остатъчни
разтворители). Ако активната субстанция има
спецификация за микробна чистота, трябва да
се установят граници за общо микробно число
и недопустими микроорганизми и производството да е съобразено с тях. Ако активната
субстанция има спецификация за ендотоксини,
трябва да бъдат утвърдени и спазвани съответните граници.
14.1.5. Лабораторният контрол трябва
стриктно да се спазва и документира по време
на изпълнението му. Всякакви отклонения от
описаните по-горе процедури трябва да бъдат
документирани и обяснени.
14.1.6. Всеки получен резултат извън спецификацията трябва да бъде проучен и документиран съгласно писмена процедура. Тази
процедура трябва да изисква анализ на данните,
оценка дали съществува значителен риск, определяне на съответните корективни действия и
заключения. Всяко повторно вземане на проби
и/или повторен анализ трябва да се извършва
съгласно писмена процедура.
14.1.7. Реагентите и стандартните разтвори
трябва да бъдат изготвяни и етикетирани в
съответствие с писмени процедури. На етикетите на реагенти за лабораторен анализ или
стандартни разтвори трябва да се поставят
съответните дати за краен срок на употреба
като „годен до...“.
14.1.8. Производителят на активни субстанции трябва да разполага с първични референтни
(еталонни) стандарти. Източникът на всеки
първичен референтен стандарт трябва да бъде
документиран. Трябва да се поддържат и документират данните за съхранението и използването на всеки първичен референтен стандарт
в съответствие с препоръките на доставчика.
Първичните референтни стандарти, получени
от официално признат източник, обикновено се
използват, без да бъдат тествани, ако са съхранявани съгласно препоръките на доставчика.
14.1.9. Ако не е наличен първичен референтен стандарт от официално признат източник,
трябва да се установи „вътрешен първичен
стандарт“. Трябва да се извършат съответните изпитвания и проверки, за да се установи
пълната идентичност и чистота на първичния
референтен стандарт. Извършените изпитвания
трябва да бъдат документирани.
14.1.10. Вторични референтни стандарти
трябва да бъдат изготвени, идентифицирани,
проверени, одобрени и съхранявани. Годността
на всяка партида (група) вторични референтни
стандарти трябва да се определи преди първоначалното им използване чрез сравнение с
първичен референтен стандарт. Всяка група
вторични референтни стандарти трябва периодично да се подлага на повторна квалификация
съгласно утвърдена писмена процедура.
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14.2. Изпитване на междинни продукти и
активни субстанции.
14.2.1. За всяка партида междинен продукт
или активна субстанция трябва да бъдат провеждани съответните лабораторни изпитвания,
за да се определи съответствието им със спецификациите.
11.21 Профил на примесите, описващ идентифицираните и неидентифицираните примеси,
налични в типична партида, произведена от
специфичен контролиран производствен процес, трябва обичайно да бъде установяван за
всеки АФС. Профилът на примесите трябва да
включва идентичността или някакво качествено аналитично указание (например време на
задържане), границите на всеки наблюдаван
примес и класификация на всеки идентифициран
такъв (например неорганичен, органичен, разтворител). Профилът на примесите обикновено
зависи от производствения процес и произхода
на АФС. За АФС от растителен или животински произход такъв обичайно не се изисква.
Биотехнологичните съображения са разгледани
в Ръководство Q6B на ICH.
14.2.2. Трябва да бъде изготвен профил на
примесите за всяка активна субстанция, който
включва идентифицираните и неидентифицираните примеси, налични в типична партида,
произведена при точно контролиран производствен процес. Профилът на примесите трябва
да включва идентичността или качествен аналитичен показател (например време на задържане), обхвата на всеки наблюдаван примес и
класификация на всеки идентифициран такъв
(например неорганичен, органичен, разтворител). Профилът на примесите обикновено
зависи от производствения процес и произхода
на активната субстанция. За активни субстанции от растителен или животински произход
обикновено не се изисква профил на примесите.
Биотехнологичните примеси са разгледани в
Ръководство ICH Q6B.
14.2.3. Профилът на примесите трябва да
бъде сравняван на подходящи интервали с
установени в практиката профили на примеси
или сравняван с предишни данни с цел да се
открият промени в активната субстанция, произтичащи от изменения в изходните суровини,
операционните параметри на оборудването или
производствения процес.
14.2.4. Необходимо е да се провеждат съответните микробиологични тестове на всяка
партида междинен продукт или активна субстанция в случаите, когато има определено
микробиологично качество.
14.3. Валидиране на аналитичните процедури – виж т. 15.
14.4. Сертификати за анализ.
14.4.1. За всяка партида междинен продукт
или активна субстанция трябва да бъдат издавани автентични сертификати за анализ, ако
такива бъдат изискани.
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14.4.2. Сертификатът за анализ трябва да
съдържа името на междинния продукт или
активната субстанция, при необходимост и
категоризацията, номера на партидата и датата на освобождаване. За междинни продукти
или активни субстанции със срок на годност
датата на изтичане на срока трябва да бъде
указана на етикета и в сертификата за анализ.
За междинни продукти или активни субстанци,
на които е извършвано повторно изпитване,
датата на повторното изпитване трябва да е
обозначена на етикета и/или на сертификата
за анализ.
14.4.3. В сертификата трябва да е вписан
всеки тест, проведен съгласно основните или
клиентски изисквания, вкл. границите на приемане и получените числени резултати (ако
резултатите от теста са в числа).
14.4.4. Сертификатите трябва да бъдат с дата
и подпис на упълномощено лице от звеното,
отговорно за качеството, и трябва да указват
името, адреса и телефонния номер на производителя. В случаите, в които анализът е направен
от преопаковащо или преработващо лице, в
сертификата за анализ трябва да са посочени
името, адресът и телефонният му номер, както
и данни с името на оригиналния производител.
14.4.5. Ако се издават нови сертификати от
името на преопаковащи/преработващи лица,
агенти или посредници, те трябва да указват
името, адреса и телефонния номер на лабораторията, извършила анализа. Сертификатите
също така трябва да съдържат данни с името
и адреса на оригиналния производител и оригиналния сертификат на партидата. Към тези
сертификати трябва да е прикрепено копие от
оригиналния сертификат.
14.5. Мониторинг на стабилността на активните субстанции.
14.5.1. Трябва да бъде разработена и документирана програма за мониторинг на стабилността на активните субстанции. Резултатите
от тази програма трябва да се използват за
потвърждаване на пригодността на условията
за съхранение и датите за повторно изпитване
или срока на годност.
14.5.2. Процедурите за провеждане на изпитванията за стабилността трябва да са валидирани.
14.5.3. Пробите за изпитванията за стабилност
трябва да бъдат съхранявани в контейнери, които
симулират търговската опаковка. Например,
ако активна субстанция се разпространява на
пазара в торби, поставени в бурета от пресован
картон, пробите трябва да бъдат опаковани в
торби от същия материал и в по-малки бурета,
направени от същия или сходен материал като
тези, в които се продават активните субстанции.
14.5.4. Обикновено първите три от партидите,
произведени за пазара, трябва да бъдат включени
в програмата за мониторинг на стабилността, за
потвърждаване датата за повторен анализ или
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срока на годност. Въпреки това, ако данни от
предходни изследвания показват, че активната
субстанция се очаква да остане стабилна за
поне две години, могат да се ползват по-малко
от три партиди.
14.5.5. Впоследствие най-малко една партида
годишно от произведените активни субстанции
(освен ако в конкретната година не е произведена нито една) трябва да бъде включена в
програмата за мониторинг на стабилността и
изследвана веднъж в годината, за да се потвърди
стабилността.
14.5.6. При активни субстанции с кратък
срок на годност изследванията трябва да се
извършват по-често. Например за биотехнологични/биологични и други активни субстанции
със срок на годност една година или по-малко
трябва да се вземат проби за стабилност и изследват всеки месец през първите три месеца
и на тримесечни интервали след това. Когато
съществуват данни, потвърждаващи, че стабилността на активната субстанция не е изложена
на риск, могат да се редуцират интервалите
на провеждане на специфичните тестове за
стабилност (например на 9 месеца).
14.5.7. Там, където е удачно, условията за
съхранение, свързани със стабилността, трябва
да са в съответствие с указанията за стабилност на ICH.
14.6. Определяне на срока на годност и дата
за повторно изследване.
14.6.1. Когато междинен продукт предстои да
бъде прехвърлен извън контрола на системата
за управление на материалите на производителя
и е определен срокът на годност или датата за
повторно изпитване, трябва да има представена
налична информация за стабилността (например
публикувани данни, резултати от изследвания).
14.6.2. Срокът на годност или датата за повторно изследване на АФС трябва да се базира
на оценката на данни, получени от изследвания за стабилност. Обичайна практика е да се
ползва дата за повторно изследване, а не дата
на изтичане на срока на годност.
14.6.3. Предварителните срокове на годност
или дати за повторно изследване на активни
субстанции могат да се базират на партиди от
експериментално производство, ако:
а) в производство на експерименталните
партиди са използвани методи и процедури,
които симулират крайния процес, който ще се
използва в производство на партиди за търговско разпространение; и
б) качеството на активната субстанция е
представително за продукта, който ще се произвежда за търговско разпространение.
14.6.4. Трябва да се вземе представителна
проба за повторно изследване.
14.7. Музейни мостри.
14.7.1. Опаковането и съхранението на
музейни мостри е с цел възможно бъдещо
изпитване на качеството на партидите активна
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субстанция, а не за целите на бъдещо изследване на стабилността.
14.7.2. Подходящо идентифицирани музейни
мостри от всяка партида активна субстанция
трябва да бъдат съхранявани една година след
датата на изтичане на срока на годност на
партидата, определен от производителя, или
три години след нейното разпространение. За
активни субстанции с дата за повторно изследване подобни музейни мостри трябва да бъдат
съхранявани три години след окончателната
дистрибуция от производителя.
14.7.3. Музейните мостри трябва да бъдат
съхранявани в същата опаковка, в която се
съхраняват активните субстанции, или в такава, която е еквивалентна или по-защитена от
търговската опаковка. Мострите трябва да са
в количества, достатъчни за провеждане наймалко на два пълни анализа, а когато няма
фармакопейна монография – два пълни анализа
по спецификация.
15. Валидиране.
15.1. Политика на валидиране.
15.1.1. Необходимо е да се документира цялостната политика на компанията по отношение
на валидирането, целите и подхода към валидирането, вкл. валидирането на производствените
процеси, процедурите за почистване, методите
за анализ, процедурите за контрол по време
на производствения процес, компютризираните
системи и персоналът, отговорен за разработване, преглед, одобряване и документиране
на всеки етап от валидирането.
15.1.2. Критичните параметри/характеристики трябва да бъдат идентифицирани по време
на етапа на разработване или на базата на исторически данни. Трябва да бъдат определени
и границите, необходими за възпроизводимите
операции. Това трябва да включва:
а) определяне на активната субстанция от
гледна точка на критичните продуктови качества
(характеристики);
б) идентифициране на параметрите на производствения процес, които могат да окажат
влияние върху критичните качествени характеристики на активната субстанция;
в) определяне границите на всеки критичен
параметър на производствения процес, който
ще се използва при рутинно производство и
контрол на процеса.
15.1.3. Валидирането трябва да обхваща
операциите, определени като критични за качеството и чистотата на активната субстанция.
15.2. Валидационна документация.
15.2.1. Трябва да се изготви и утвърди писмен
протокол за валидиране, който да определя
начина на валидиране на съответния процес.
Протоколът трябва да бъде прегледан и одобрен
от звеното, отговорно за качеството, и други
определени звена.
15.2.2. Валидационният протокол трябва да
определя критичните производствени стъпки
и критериите за приемане, както и вида вали-
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диране, който ще се проведе (ретроспективно,
бъдещо, паралелно), и броя пoвторения на
процеса.
15.2.3. Трябва да се изготвя доклад от валидирането с препратки към валидационния
протокол, с обобщение на получените резултати, коментари за наблюдаваните отклонения и
съответните заключения, вкл. и препоръки за
промени с цел коригиране на недостатъците.
15.2.4. Всякакви отклонения от валидационния протокол трябва да бъдат документирани
със съответните обяснения.
15.3. Квалификация.
15.3.1. Преди започване на дейностите по
валидиране на процеса трябва да се извърши
съответната квалификация на критичното оборудване и помощните системи. Квалификацията
обикновено се извършва чрез провеждане на
следните дейности заедно или поотделно:
а) квалификация на дизайна (КД): документирано потвърждение, че предложеният дизайн
на съоръженията, оборудването или системите
е подходящ за планираната цел;
б) инсталационна квалификация (ИК): документирано потвърждение, че оборудването или
системите са инсталирани или модифицирани
в съответствие с одобрения дизайн, препоръките на производителя и/или изискванията на
потребителя;
в) операционна квалификaция (ОК): документирано потвърждение, че оборудването или
системите във вида, в които са инсталирани или
модифицирани, функционират в предварително
определените (очаквани) граници;
г) квалификация на поведението (КП): документирано потвърждение на това, че оборудването и помощните системи, взети заедно, могат
да функционират ефективно и възпроизводимо
съгласно одобрените производствени методи и
спецификации.
15.4. Подходи за валидиране на процеса.
15.4.1. Валидирането на процеса (ВП) е
документирано доказателство, че процесът,
прилаган в установените параметри, може да
функционира ефективно и възпроизводимо, за
да се произведе междинен продукт или активна субстанция в съответствие с определените
спецификации и качествени характеристики.
15.4.2. Съществуват три подхода за валидиране. Бъдещото (проспективно) валидиране е
предпочитан подход, но има изключения, при
които могат да се използват другите подходи.
Тези подходи и тяхната приложимост са описани по-долу.
15.4.3. Бъдещото валидиране обикновено
се прилага за всички процеси, свързани с активни субстанции, както е описано в т. 15.1.3.
Бъдещото валидиране, извършено за процес,
свързан с активна субстанция, трябва да е приключено преди търговското разпространение
на крайния лекарствен продукт, произведен от
тази активна субстанция.
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15.4.4. Паралелното валидиране може да
бъде проведено, когато няма налични данни
от идентични производствени дейности, защото са произведени ограничен брой партиди
от тази активна субстанция или партидите
активна субстанция се произвеждат рядко или
се произвеждат от валидиран процес, който е
бил променен. Преди завършването на паралелното валидиране партидите могат да бъдат
освободени и използвани в краен лекарствен
продукт за търговско предлагане въз основа
на резултатите от проведен пълен мониторинг
и изпитване на партидите активна субстанция.
15.4.5. Изключение може да бъде направено при ретроспективно валидиране на добре
установени процеси, които са били използвани
и не са довели до значителни промени в качеството на АФС, благодарение на промени в
изходните суровини, оборудването, системите,
съоръженията или производствения процес. Този
метод на валидиране може да бъде прилаган
в следните случаи:
а) критичните качествени характеристики
и параметри на процеса са идентифицирани;
б) установени са подходящи критерии за
контрол по време на производствения процес
(in-process);
в) не са установени значителни проблеми с
процеса/продукта, които могат да се дължат на
причини, различни от грешка на оператора или
оборудването и не са свързани с пригодността
на оборудването;
г) установени са профили на примесите за
съществуващите активни субстанции.
15.4.6. Партидите, избрани за ретроспективно валидиране, трябва да са представителни за всички партиди, произведени през
периода на преглед, вкл. и за тези, които не
са отговорили на спецификациите. Избраните
партиди трябва да са достатъчно на брой, за
да демонстрират постоянството на процеса.
За осигуряване на данни за ретроспективното
валидиране на процеса могат да се изследват
и музейните мостри.
15.5. Програма за валидиране на процес.
15.5.1. Броят повторения на процеса с цел
валидиране трябва да зависи от сложността
на самия процес или обхвата и значимостта
на предвидените промени в него. За бъдещото (проспективно) и паралелното валидиране
е необходимо да се ползват като база три
последователни успешни производствени партиди, но може да има ситуации, в които да са
необходими допълнителни повторения, за да
се докаже постоянството на процеса (например сложни процеси или процеси с удължено
време за приключване). За ретроспективното
валидиране трябва да се проучат данните от
десет до тридесет последователни партиди, за
да се направи оценка на постоянството (стабилността) на процеса, но могат да се изследват и
по-малко партиди, ако е обосновано.
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15.5.2. Критичните за процеса параметри трябва да бъдат контролирани и следени по време
на валидирането на процеса. Не е необходимо
да се включват параметри на процеса, които не
са свързани с качество, като някои променливи
параметри, контролирани с цел да се намали
потреблението на енергия или на оборудване.
15.5.3. Валидирането на процеса трябва
да потвърждава, че профилът на примесите
за всяка активна субстанция е в утвърдените
граници. Профилът на примесите трябва да е
по-добър или сравним с данни от предишни
изпитвания и където е уместно, с профила, определен по време на разработка на процеса или
на партиди, използвани за основни клинични
и токсикологични изследвания.
15.6. Периодичен преглед на валидираните
системи.
15.6.1. Системите и процесите трябва периодично да бъдат оценявани, за да се гарантира,
че те все още функционират по валиден начин. В случай, че не са направени значителни
промени в системата или процеса и прегледът
на качеството потвърждава, че системата или
процесът произвежда с постоянство материал,
отговарящ на спефицикациите, не е необходимо
провеждане на ревалидиране.
15.7. Валидиране на почистването.
15.7.1. Процедурите по почистване трябва
да бъдат валидирани. Като цяло валидирането
на почистването трябва да бъде насочено към
етапите на производство, при които замърсяване
или пренасяне на материалите носят най-голям
риск за качеството на активните субстанции.
Например при началните производствени процеси може да не е необходимо валидирането на
процедурите за почистване на оборудването, ако
остатъците се отстраняват при последващите
етапи на пречистване.
15.7.2. Валидирането на процедурите за
почистване трябва да отразява действителната
схема на използване на оборудването. Ако с едно
и също оборудване се произвеждат различни
активни субстанции или междинни продукти
и то се почиства чрез един и същ процес, за
валидиране на почистването може да бъде
избран представителен междинен продукт или
активна субстанция. Този избор трябва да се
основава на разтворимостта и трудността на
почистване, както и на изчисление на границите за остатъци, базирани на сила на действие,
токсичност и стабилност.
15.7.3. Протоколът от валидиране на почистването трябва да описва оборудването, което
ще се почиства, процедурите, материалите,
приемливите нива на почистване, параметрите,
които трябва да се наблюдават и контролират,
както и методите за анализ. В протокола трябва
да е вписан и видът на пробите, които ще се
вземат, как трябва да се вземат и етикетират.
15.7.4. Вземането на проби трябва да включва
натриване, изплакване или други методи (на-
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пример директно извличане), за да се открият
и разтворимите, и неразтворимите остатъци.
Използваните методи за вземане на проби
трябва да позволяват количествено измерване
на нивата на остатъците по повърхността на
оборудването след почистването му. Вземането
на проби чрез натривка може да е непрактично,
когато контактните повърхности на продукта
не са лесно достъпни поради дизайна на оборудването и/или технологични ограничения
(например вътрешни повърхности на маркучи,
трансферни тръби, резервоари на реактори с
малки отвори или за работа с токсични материали и малки сложни уреди, като микрогранулатори и микрофлуидизатори).
15.7.5. Трябва да се използват валидирани
методи за анализ, които са достатъчно чувствителни, за да откриват остатъци или замърсители.
Границите на откриване за всеки аналитичен
метод трябва да са достатъчно чувствителни, за
да се намери установеното приемливо ниво на
остатъка или замърсителя. Трябва да се установи
постижимото ниво на възстановяване на метода.
Границите (лимитите) за остатъците трябва да
са практични, постижими, удостоверими и базирани на най-вредния остатък. Лимитите могат
да бъдат определени на базата на най-малко
познатото фармакологично, токсикологично или
физиологично действие на активната субстанция
или на нейния най-вреден компонент.
15.7.6. Проучванията на почистването/
дезинфекцията на оборудването трябва да се
отнасят до микробиологичното и ендотоксинното замърсяване за процесите, при които е
необходимо да се намали общото микробно
число или ендотоксините в активната субстанция, или други процеси, за които подобно
замърсяване може да е от значение (например
нестерилни активни субстанции, използвани за
производството на стерилни продукти).
15.7.7. След валидирането процедурите за
почистване трябва да бъдат наблюдавани на
определени интервали, за да се гарантира
тяхната ефективност, когато се използват при
редовното (рутинно) производство. Където е
възможно, чистотата на оборудването може да
бъде мониторирана посредством аналитични
тестове и визуален преглед. Визуалната проверка
позволява да се открият големи замърсявания,
концентрирани на малки площи, които биха
останали незабелязани при вземане на проби
и/или анализ.
15.8. Валидиране на аналитични методи.
15.8.1. Методите за анализ трябва да бъдат
валидирани, освен ако методът е включен
в съответната фармакопея или друг признат
референтен стандарт. Въпреки това приложимостта на всички методи за анализ трябва
да бъде потвърдена при реалните условия и
документирана.
15.8.2. Методите трябва да бъдат валидирани, за да бъдат в съответствие с указанията
на ICH за валидиране на аналитични методи.
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Степента на валидирането трябва да отразява
целта на анализа и етапа на производствения
процес на активната субстанция.
15.8.3. Преди да се започне валидирането на
методите за анализ, трябва да бъде извършено
квалифициране на съответното аналитично
оборудване.
15.8.4. Трябва да се поддържат документи с
пълни сведения за всяка промяна на валидиран
аналитичен метод. Тези сведения трябва да
включват причината за извършване на промяната и съответните данни, които да удостоверят,
че измененият метод дава резултати, които
са по-точни и по-благонадеждни от тези при
установения метод.
16. Контрол на промените.
16.1. Трябва да се изготви и утвърди система
за контрол на промените с цел да се прави
оценка на всички промени, които могат да
повлияят производството и контрола на междинни продукти и активни субстанции.
16.2. Трябва да се изготвят и утвърдят писмени
процедури за идентификация, документиране,
съответния преглед и одобрение на промени
в изходните суровини, спецификациите, аналитичните методи, съоръженията, системите
за поддръжка, оборудването (включително
компютърния хардуер), етапите на производство, материалите за опаковане и етикети и
компютърния софтуер.
16.3. Всички предложения за промени,
свързани с ДПП, трябва да бъдат изготвени,
прегледани и одобрени от съответните организационни звена, а след това прегледани и
одобрени от звеното, отговорно за качеството.
16.4. Трябва да бъде оценено потенциалното влияние на предложените промени върху
качеството на междинния продукт или активната субстанция. Процедура за класифициране
може да помогне при определяне нивото на
изследване, валидиране и документиране, необходими за обосноваване на промените във
валидиран процес. Промените могат да бъдат
класифицирани (например като малки или големи) в зависимост от естеството и степента на
промените, както и от въздействието им върху
процеса. Научнообоснована оценка трябва да
определи какви допълнителни изпитвания и
валидационни изследвания са уместни, за да се
докаже необходимостта от промяна във вече
валидиран процес.
16.5. Когато се извършват одобрените промени, трябва да се предприемат мерки, за да
се гарантира, че всички засегнати от промените
документи са преразгледани.
16.6. След извършване на промяната трябва
да се направи оценка на първите партиди, произведени или изследвани съгласно промяната.
16.7. Трябва да се направи оценка на потенциалната възможност критичните промени
да повлияят върху установените дати за повторно изпитване или срока на годност. При
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необходимост пробите от междинния продукт
или активната субстанция, произведена при
условията на изменения процес, могат да бъдат
включени в програма за ускорена стабилност
и/или да бъдат добавени към програмата за
мониторинг на стабилността.
16.8. Производителите на съответната фармацевтична форма ВМП трябва да бъдат уведомени за промени в установените производствени процедури и процедурите за контрол на
процеса, които могат да повлияят на качеството
на активната субстанция.
17. Отхвърляне и повторна употреба на
материали.
17.1. Отхвърляне.
17.1.1. Междинни продукти и активни субстанции, които не отговарят на утвърдените
спецификации, трябва да бъдат идентифицирани като неотговарящи и да бъдат поставени
под карантина. Тези междинни продукти или
активни субстанции могат да бъдат обработени
повторно или преработени, както е посочено
по-долу. Окончателното решение за отхвърлените материали трябва да бъде документирано.
17.2. Повторно обработване.
17.2.1. Включването на междинни продукти
или активни субстанции, вкл. и такива, които не
съответстват на стандарти или спецификации,
обратно в производствения процес и допълнителното им обработване чрез повтаряне на етапа
на кристализация или други подходящи химични
или физични етапи на обработка (дестилация,
филтруване, хроматография, смилане), които
са част от утвърдения производствен процес,
е допустимо. В случай че такова повторно
обработване се прилага при много партиди,
необходимо е то да бъде включено като част
от стандартния производствен процес.
17.2.2. Удължаването на даден производствен
етап, след като тестовете от контрола по време
на производствeния процес (in-process) са показали, че той е незавършен (непълен), се приема
за част от нормалния производствен процес.
Това не се счита за повторно обработване.
17.2.3. Въвеждането на нереагирали материали обратно в процеса и повтарянето на
химическа реакция се приема за повторна
обработка, освен ако не представлява част от
утвърдения процес. Такава повторна обработка
трябва да се предшества от внимателна оценка,
за да се потвърди , че качеството на междинния
продукт или активна субстанция не се е влошило вследствие на образуване на странични
продукти или прекомерно реагирали материали.
17.3. Преработка на партиди.
17.3.1. Преди да се вземе решение за преработка на партидите, които не отговарят на
утвърдените стандарти или спецификации, е
необходимо да се извърши изследване на причините за несъответствие.
17.3.2. Партиди, които са били преработени, трябва да бъдат подложени на подходяща
оценка, изпитвания, тест за стабилност и до-
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кументиране, за да бъде доказано, че преработеният продукт е с качество, еквивалентно
на качеството, осигурено при оригинален производствен процес. Паралелното валидиране е
подходящ подход за валидиране на процедурите
за преработване. Това позволява изготвянето
на протокол от прилагането на процедурата
за преработка на партиди, начина на провеждането є и очакваните резултати. Ако трябва
да бъде преработена само една партида, може
да бъде изготвен доклад и партидата да бъде
освободена, ако е отговаряща.
17.3.3. Необходимо е да се осигурят процедури за сравняване на профила на почиствания
на всяка преработена партида по отношение
на партидите, произведени по утвърдения
процес. Когато рутинните аналитични методи
са неадекватни, за да характеризира преработената партида, трябва да се използват
допълнителни методи.
17.4. Възстановяване на материали и разтворители.
17.4.1. Възстановяване (от матерен разтвор
или филтрати) на реагенти, междинни продукти
или активни вещества се счита за приемливо,
при условие че съществуват одобрени процедури за възстановяване и получените възстановени материали отговарят на съответните
спецификации.
17.4.2. Възстановените разтворители могат да
бъдат използвани повторно в същия или друг
процес или да бъдат смесени с други одобрени
материали, ако процедурите за възстановяване
са контролирани и управлявани така, че съответствието на възстановените разтворители със
съответните стандарти е гарантирано.
17.4.3. Пресни и възстановени разтворители
и реагенти могат да се комбинират, ако съответните тестове са показали тяхната пригодност
за всички производствени процеси, в които те
могат да се използват.
17.4.4. Използването на възстановени разтворители, матерен разтвор и други материали
трябва да бъде документирано по подходящ
начин.
17.5. Върнати продукти.
17.5.1. Върнати междинни продукти и активни
субстанции трябва да бъдат идентифицирани
като такива и да се поставят под карантина.
17.5.2. Ако условията, при които върнатите
междинни продукти или активни субстанции
са били съхранявани или транспортирани
преди или по време на тяхното връщане, или
състоянието на контейнерите им предизвиква
съмнения за тяхното качество, върнатите междинни продукти или активни субстанции трябва
да се обработят повторно, да се преработят или
да се унищожат.
17.5.3. Трябва да бъдат водени записи за
всички върнати междинни продукти или активни
субстанции. Документацията за всяко връщане
трябва да включва:
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а) име и адрес на получателя на стоката;
б) междинен продукт или активна субстанция,
партиден номер, върнато количество;
в) причина за връщането;
г) използване или унищожаване на върнатия
междинен продукт или активна субстанция.
18. Рекламации и изтегляне от търговската
мрежа.
18.1. Всички рекламации, свързани с качеството, независимо дали са получени устно
или писмено, трябва да бъдат документирани и
проучени в съответствие с писмена процедура.
18.2. Записите за рекламациите трябва да
включват:
а) име и адрес на получателя на стоката;
б) име (където е подходящо – длъжност)
и телефонен номер на лицето, подавало рекламацията;
в) естество на рекламацията (включително
име и партиден номер на активната субстанция);
г) дата на получаване на рекламацията;
д) предприети първоначални действия (включително дата и данни за лицето, предприемащо
действията);
е) предприети последващи действия;
ж) отговор, изпратен на източника на рекламацията (включително дата на изпращане
на отговора);
з) окончателно решение по отношение на
партидата междинен продукт или активна
субстанция.
18.3. Необходимо е да се поддържа архив
на рекламациите, за да се даде възможност за
оценка на тенденциите, честотата и сериозността
им с оглед предприемане на допълнителни и
ако се налага, незабавни коригиращи действия.
18.4. Трябва да бъде разработена писмена
процедура за условията на изтегляне от мрежата
на междинни продукти или активни субстанции.
18.5. Процедурата за изтегляне трябва да
определя: лицата, участващи в оценката на
информацията, и лицата, които трябва да бъдат
информирани за изтеглянето; начина за извършване на изтеглянето и по-нататъшните действия
по отношение на изтеглените материали.
18.6. В случай на сериозна или животозастрашаваща ситуация трябва да се информират и да
се потърси съдействие от местните, националните и/или международните регулаторни органи.
19. Възлагателно производство (включително
лаборатории).
19.1. Всички производители по договор
(включително лаборатории) трябва да отговарят
на изискванията на ДПП, описани в този раздел. Специално внимание трябва да се обърне
на предпазването от кръстосано замърсяване
и поддържането на проследяемост.
19.2. Производителите по договор (включително лабораториите) трябва да бъдат оценени
от възложителя, за да се гарантира съответствието на извършваните в обектите по договор
операции с изискванията на ДПП.
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19.3. Трябва да има сключен писмен договор
между възложителя и изпълнителя, който да
определя в детайли отговорностите, свързани
с ДПП, на всяка една от страните.
19.4. Договорът трябва да позволява на
възложителя да инспектира помещенията за
производство, контрол и съхранение на изпълнителя за установяване съответствието с
изискванията на ДПП.
19.5. В случай че е позволено сключването
на договор с подизпълнител, изпълнителят не
може да прехвърля на трета страна извършването на дейности, които са му поверени
съгласно договора, без предварителна оценка
и одобрение от страна на възложителя.
19.6. Производствените и лабораторните записи трябва да бъдат съхранявани в обектите,
където се извършва съответната дейност, и да
бъдат лесно достъпни.
19.7. Не трябва да се извършват промени в
процесите, оборудването, методите за изпитване,
спецификациите или други условия по договора,
освен ако възложителят е бил уведомен за това
и е одобрил промените.
20. Представители, посредници, търговци,
дистрибутори, лица, извършващи дейности по
преопаковане и преетикетиране.
20.1. Приложимост.
20.1.1. Този раздел важи за всяка страна,
различна от първоначалния производител, която
може да търгува, притежава, преопакова, преетикетира, манипулира, дистрибутира или съхранява
междинен продукт или активна субстанция.
20.1.2. Всички представители, търговци,
дистрибутори, лица, извършващи дейности
по преопаковане и преетикетиране, трябва да
отговарят на изискванията на ДПП, описани
в този раздел.
20.2. Проследяемост на разпространяваните
активни субстанции и междинни продукти.
20.2.1. Представителите, посредниците, търговците, дистрибуторите, лицата, извършващи
дейности по преопаковане и преетикетиране,
трябва да поддържат система за пълно проследяване на разпространяваните активни субстанции и междинни продукти. Документите,
които трябва да бъдат съхранявани и да бъдат
на разположение, включват:
а) име/наименование и адрес на първоначалния производител;
б) документ, удостоверяващ покупката;
в) товарителници (транспортни документи);
г) документ, удостоверяващ получаването;
д) име или означение на активната субстанция или междинния продукт;
е) партиден номер;
ж) записи от транспортирането и дистрибуцията;
з) всички оригинални аналитични сертификати, вкл. тези на първоначалния производител;
и) дата за повторен анализ или дата на
изтичане срока на годност.
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20.3. Управление на качеството.
20.3.1. Представителите, посредниците, търговците, дистрибуторите, лицата, извършващи
дейности по преопаковане и преетикетиране,
трябва да разработят, документират и използват
ефективна система за управление на качеството,
както е описано в този раздел.
20.4. Преопаковане, преетикетиране и съхранение на активни субстанции и междинни
продукти
20.4.1. Преопаковане, преетикетиране и
съхранение на активни вещества и междинни
продукти трябва да бъде извършвано при спазване изискванията на ДПП (както е описано
в този раздел), за да не се допуска смесване
и/или загуба на идентичност на активната
субстанция или междинния продукт.
20.4.2. Преопаковането трябва да бъде извършвано при подходящи условия на средата,
за да не се допусне замърсяване или кръстосано
замърсяване.
20.5. Стабилност.
20.5.1. В случай че при преопаковането на
междинен продукт или активна субстанция е
използван различен тип контейнер в сравнение
с този на оригиналния производител, трябва да
бъде извършена оценка на стабилността на съответния продукт, за да се гарантира посоченият
срок на годност или датата за повторен анализ.
20.6. Обмяна на информация.
20.6.1. Представителите, посредниците, търговците, дистрибуторите, лицата, извършващи
дейности по преопаковане и преетикетиране,
трябва да осигуряват обмяна на информация
между производителя и крайния купувач относно качеството на активната субстанция или
междинния продукт, както и за всяка промяна
в регулаторната рамка.
20.6.2. Представителите, посредниците,
търговците, дистрибуторите, лицата, извършващи дейности по преопаковане и преетикетиране, които доставят активна субстанция
или междинен продукт на купувач, трябва да
му предоставят пълни данни за оригиналния
производител, както и съответните партидни
номера на доставяния продукт.
20.6.3. При поискване от страна на регулаторните органи представителите трябва да
предоставят пълна информация за оригиналния
производител на активната субстанция или
междинен продукт. Оригиналният производител
може да комуникира с регулаторните власти директно или посредством своите упълномощени
представители в зависимост от правните взаимоотношения (в този контекст „упълномощен“
се отнася за упълномощен от производителя).
20.6.4. Трябва да бъдат изпълнени специфичните изисквания към сертификатите за анализ,
посочени в този раздел.
20.7. Управление на дейности, свързани със
сигнали, рекламации и изтегляне от търговската мрежа.
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20.7.1. Представителите, посредниците, търговците, дистрибуторите, лицата, извършващи
дейности по преопаковане и преетикетиране,
трябва да поддържат архив на всички постъпили сигнали, рекламации и предприети
изтегляния от търговската мрежа (както е
описано в този раздел).
20.7.2. Ако ситуацията изисква, представителите, посредниците, търговците, дистрибуторите,
лицата, извършващи дейности по преопаковане
и преетикетиране, трябва да търсят съдействие
при обработка на сигналите и рекламациите
от оригиналния производител на активната
субстанция или междинния продукт, и/или от
други клиенти, които може да са получили този
междинен продукт или активна субстанция, и/
или от регулаторните органи за вземане на решение за по-нататъшни действия. Разследването
на причините за рекламации и изтегляне на
партиди трябва да се извършва и документира
от съответната страна.
20.7.3. Ако оплакването е отправено към
оригиналния производител на активната субстанция или междинния продукт, документацията по случая, водена от представителите,
посредниците, търговците, дистрибуторите,
лицата, извършващи дейности по преопаковане
и преетикетиране, трябва да включва всеки отговор, получен от оригиналния производител на
активната субстанция или междинния продукт.
20.8. Управление на върнати продукти.
20.8.1. С върнатите продукти трябва да се
процедира по начина, описан в този раздел.
Представителите, посредниците, търговците,
дистрибуторите, лицата, извършващи дейности
по преопаковане и преетикетиране, трябва да
поддържат документация за върнатите активни
субстанции и междинни продукти.
21. Специфични инструкции за производители
на активни субстанции, получени чрез клетъчно
култивиране/ферментация.
21.1. Общи положения.
21.1.1. В изложеното по-долу се посочват
специални изисквания при производство на
активни субстанции и междинни продукти, произведени чрез клетъчно култивиране или чрез
ферментация, при използване на природни или
рекомбинантни организми, както и за такива,
които не са достатъчно пълно разгледани в
предходните точки на този раздел. Като цяло
принципите на ДПП, описани в този раздел,
са валидни и за цитираните по-горе активни
субстанции и междинни продукти. Принципите
на ферментацията са същите за класическия
процес за производство на малки молекули
и за процеси, използващи рекомбинантни и
нерекомбинантни организми за производство
на протеини и/или полипептиди, но степента
на контрол за биотехнологични процеси, използвани за производство на протеини и полипептиди, е по-висока от тази за класическите
ферментационни процеси.
21.1.2. Терминът „биотехнологичен процес“ се отнася за използването на клетки или
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организми, получени или модифицирани от
рекомбинантна ДНК, хибридни клетки или
други технологии за производство на активни
субстанции. Активните субстанции, произведени
при биотехнологичен процес, обикновено се
състоят от високомолекулни вещества, като
протеини и полипептиди. Някои нискомолекулни активни субстанции, като антибиотици,
аминокиселини, витамини и въглехидрати, може
също да бъдат произвеждани по рекомбинантна
ДНК технология. Нивото на контрол за този
тип активни субстанции е подобно на това за
класическата ферментация.
21.1.3. Терминът „класическа ферментация“
се отнася за онези процеси за производство на
активни субстанции, при които се използват
микроорганизми, съществуващи в природата,
и/или модифицирани по конвенционални методи – облъчване или химически индуцирана
мутагенеза. Активните субстанции, произведени
чрез класическа ферментация, обикновено са
нискомолекулни вещества. Такива са антибиотиците, аминокиселините, витамините и
въглехидратите.
21.1.4. Производството на активни субстанции или междинни продукти от клетъчни
култури или ферментация включва биологични
процеси, като култивиране на клетки или екстракция и пречистване на материали от живи
организми. Възможно е да има и допълнителни
производствени етапи, като физикохимично модифициране, които са част от производствения
процес. Използваната изходна суровина може
да дава възможност за поява на микробиологично замърсяване. В зависимост от източника,
метода за изготвяне и бъдещата употреба на
активната субстанция или междинния продукт
може да е необходимо извършване на контрол
и мониторинг на наличните микроорганизми,
вирусната контаминация и/или на ендотоксините по време на производството.
21.1.5. Трябва да бъде осигурен контрол на
всеки етап от производството, за да бъде гарантирано качеството на междинния продукт и/или
активната субстанция, вкл. и на предшестващите
производствени етапи (например създаване на
клетъчна банка). Този раздел обхваща клетъчното култивиране/ферментация от момента, в
който пробата с клетъчната култура се влага
в производството.
21.1.6. За да бъде сведен до минимум рискът
от замърсяване, е необходимо използването
на подходящо оборудване и провеждането на
съответния контрол на средата. Критериите за
качество на производствената среда и честотата
на мониториране трябва да зависят от производствения процес и технологичните условия
(отворена, затворена или изолирана система).
21.1.7. Като цяло контролът на процеса
трябва да включва:
а) поддържане на работна клетъчна банка
(където е необходимо);
б) точна инокулация и нарастване на културата;
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в) контрол на критичните операционни
параметри по време на ферментацията/култивирането на клетки;
г) мониторинг на процеса за растеж, жизнеспособност и продуктивност на клетките;
д) добива и процедурите по пречистване,
които отстраняват клетки, клетъчни остатъци
и компоненти на средата по време на предпазването на междинния продукт или активната
субстанция от замърсяване (особено от микробно замърсяване) и от загуба на качество;
е) мониторинг на определени етапи от производството на наличните микроорганизми и
където е необходимо, нивото на ендотоксини;
ж) мерки за вирусна безопасност, както е
описано в ICH ръководството Q5A Viral Safety
Evaluation of Biotechnology Products Derived from
Cell Lines of Human or Animal Origin.
21.1.8. Отстраняването на части на средите,
клетъчни протеини, примеси, свързани с процеса или с продукта, както и на замърсители
трябва да бъде доказано.
21.2. Поддържане на клетъчна банка и съхранение на данните.
21.2.1. Достъпът до клетъчните банки трябва да бъде ограничен само за упълномощен
персонал.
21.2.2. Клетъчните банки трябва да бъдат
съхранявани при условия, необходими за поддържането на жизнеспособност и предотвратяване
на замърсяване.
21.2.3. Използването на флаконите с проби
от клетъчната банка трябва да бъде документирано, а протоколите съхранявани.
21.2.4. Клетъчните банки трябва да бъдат
периодично проверявани за пригодността им
за употреба.
21.3. Клетъчна култура/ферментация.
21.3.1. Когато е необходимо асептично
прибавяне на клетъчни субстрати, среди, буфери и газове, по възможност трябва да бъдат
използвани затворени или изолирани системи.
Ако инокулацията от първоначалния съд или
последващият пренос и добавяне на материали (среди, буфери) се извършват в отворен
съд, трябва да се извършва контрол и да са
на разположение подходящи процедури с цел
свеждане до минимум на риска от замърсяване.
21.3.2. Ако качеството на активната субстанция може да бъде повлияно от микробно
замърсяване, манипулациите с използване на
отворени съдове трябва да бъдат извършвани
в специални помещения, безопасни за работа
с биологични материали, или в среда, контролирана по подходящ начин.
21.3.3. Персоналът трябва да бъде подходящо
облечен и да взема съответни предпазни мерки
при работа с културите.
21.3.4. Критичните работни параметри (например температура, рН, степен на разклащане,
прибавяне на газове, налягане) трябва да бъдат
контролирани, за да се осигури съответствие
с утвърдения процес. Контролира се клетъчен
растеж, жизнеспособност (за повечето проце-
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си с клетъчни култури) и, където е уместно,
продуктивността. Критичните параметри може
да се изменят при различните процеси, а за
класическата ферментация може да не се налага
да се контролират някои параметри (например
жизнеспособност на клетките).
21.3.5. Оборудването за получаване на клетъчни култури трябва да бъде почиствано и
дезинфекцирано след употреба. Оборудването
за ферментация трябва да бъде почиствано и
дезинфекцирано или стерилизирано.
21.3.6. Където е подходящо, с цел да се
защити качеството на активната субстанция
хранителната среда трябва да бъде стерилизирана преди употреба.
21.3.7. На място трябва да бъдат на разположение подходящи процедури, за да бъде
регистрирано наличието на примеси и да
определят мерките, които трябва да бъдат
взети. Трябва да бъдат включени процедури за
определяне на въздействието на замърсяването
върху продукта, както и процедури за деконтаминация на оборудването и привеждането му в
състояние, подходящо за употреба при следващи партиди. Чужди организми, установени по
време на ферментационния процес, трябва да
бъдат идентифицирани и да се оцени ефектът
от тяхното присъствие върху качеството на
продукта. Резултатите от такива оценки трябва
да се вземат под внимание при определяне на
предназначението на произведения материал.
21.3.8. Случаите на замърсяване трябва да
бъдат документирани.
21.3.9. С цел да се сведе до минимум рискът
от кръстосано замърсяване при използването на
едно и също оборудване (за много продукти)
може да се провеждат допълнителни тестове
след почистването между различните произведени продукти.
21.4. Събиране на добива, изолиране и
пречистване.
21.4.1. Етапите на събиране независимо
дали за отстраняване на клетки или клетъчни
компоненти, или след клетъчно разрушаване
трябва да бъдат извършвани с оборудване и в
помещения, устроени по начин, свеждащ до
минимум риска от замърсяване.
21.4.2. Процедурите по събиране и пречистване, които са свързани с отстраняване или
инактивиране на произвеждащ организъм,
отпадни клетъчни продукти и хранителна среда (като същевременно свеждат до минимум
разграждането, замърсяването и загубата на
качество), трябва да са подходящи, за да осигуряват получаване на междинен продукт или
активна субстанция с постоянно качество.
21.4.3. Всяко оборудване трябва да бъде
внимателно почиствано и при необходимост
дезинфекцирано след употреба. Многократна
последователна употреба на оборудването за
производство, без да бъде почиствано между
отделните партиди, може да се допусне само в
случай, че качеството на междинния продукт
или активната субстанция не е застрашено.
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21.4.4. В случай че се използва отворена
система, пречистването трябва да бъде извършвано при условия на средата, подходящи
за запазване на качеството на продукта.
21.4.5. Допълнителен контрол, като използване на специални хроматографски смоли
или допълнителни изпитвания, е подходящ в
случаите, когато оборудването е предвидено за
производство на много видове продукти.
21.5. Етапи на отстраняване/инактивиране
на вируси.
21.5.1. Етапите на отстраняване и инактивиране на вируси са критични за някои процеси
и трябва да бъдат провеждани само в рамките
на валидирани процеси.
21.5.2. Трябва да бъдат взети подходящи предпазни мерки, за да се предотврати евентуално
замърсяване с вируси както по време на предшестващите, така и по време на последващите
отстраняването/инактивирането на вирусите
етапи. По тази причина извършването на открити
към околната среда процеси трябва да бъде в
зони, отделени от други производствени дейности
и оборудвани с отделна климатична система.
21.5.3. Обикновено едно и също оборудване
не се използва за различни етапи на пречистване. Ако все пак бъде използвано, оборудването
трябва да бъде почистено и дезинфекцирано по
подходящ начин преди повторна употреба. Трябва
да бъдат взети подходящи предпазни мерки, за
да се предотврати пренасяне на вируси (чрез
оборудването или средата) от предишен етап.
Раздел ХIV
Управление на риска за качеството
Този раздел кореспондира с ICH Q9 ръководството за управление на риска за качеството.
Той осигурява управление, базирано на системен
подход към управление на риска за качеството,
улеснявайки съответствието с Добрата производствена практика и други изисквания за
качество. Включва принципи и възможности,
свързани с процесите, методите и пособията,
които могат да бъдат изполвани при прилагане
на формален подход за управление на риска.
1. Въведение.
1.1. Принципите на управление на риска
се прилагат ефективно в много области на
бизнеса, държавното управление, включващо
финанси, застрахователно дело, професионална
безопасност, обществено здраве, фармакологична
бдителност, както и от агенциите, регулиращи
тези области. Въпреки че има някои примери
за използване на управление на риска за качеството във фармацевтичната индустрия, те са
ограничени и не обхващат цялостната система.
Значимостта на системите по качество във
фармацевтичния сектор е факт и управлението
на риска за качеството е неотменна част от
ефективната система по качество.
1.2. Рискът се дефинира като комбинация от
възможни появи на вреди, както и степента на
тези прояви. Изграждането на общи понятия
за управление на риска за всички дружества
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е трудно, тъй като всеки отделен производител степенува и оценява по различен начин
възможността за появата на потенциалните
вреди. Въпреки сложната структура на фармацевтичния сектор, който включва множество
дружества, пациенти, практикуващи лекари,
както и правителството и индустрията, защитата на пациентите чрез управление на риска
за качеството е от първостепенно значение.
1.3. Производството и употребата на лекарствен продукт (включително компонентите
му) задължително има за последствие някаква
степен на риск. Рискът за качеството е само
един компонент от цялостния риск. Качеството на продукта трябва да се поддържа през
целия период на употреба на продукта, така че
параметрите, важни за качеството, да останат
постоянни и сходни с тези, дефинирани при
клиничното изпитване. Ефективният подход
на управлението на риска за качеството по
време на проучването и производството за
идентифициране и контрол на възможни проблеми в качеството може да осигури високо
качество на лекарствения продукт за пациента. Използването на управлението на риска
за качеството може да улесни вземането на
решение при реално възникване на проблем.
Ефективното управление на риска за качеството спомага за по-информирани и по-добри
решения, може да даде на регулаторните
органи по-голяма сигурност за възможността
на компанията да се справи с потенциален
риск и да подобри обхвата и нивото на прекия
регулаторен надзор.
1.4. Целта на този раздел е да предложи
систематизиран подход към управлението на
риска за качеството. Служи за основа или
източник, който е независим, поддържа други ICH документи по качеството и допълва
съществуващите практики по качеството,
изисквания, стандарти и ръководства във
фармацевтичната индустрия и опазване на
околната среда. Той осигурява специфично
ръководство за принципите и някои методи
за управление на риска за качеството, които
могат да осигурят по-ефективни и логични
решения, свързани с риска, както от страна на
регулаторните органи, така и на индустрията
по отношение на качеството на субстанциите и
ВМП в периода на употреба на продукта. Той
не е предвиден да създава нови регулаторни
очаквания извън съществуващите изисквания.
1.5. Невинаги е подходящо и необходимо да
се използва формален процес за управление на
риска (използвайки признати методи, вътрешни
процедури, вкл.СОП). Използване на неформални процеси за управление на риска (емпирични
начини и/или вътрешни процедури) се счита за
приемливо. Подходящо прилагане на управлението на риска за качеството може да улесни, но
не премахва задължението на индустрията да
е в съответствие с регулаторните изисквания и
не замества необходимата комуникация между
индустрията и регулаторните органи.
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2. Обхват.
Това ръководство предлага принципи и примери за методи за управлението на риска за
качеството, които могат да се приложат към
различни аспекти на фармацевтичното качество.
Тези аспекти включват развитие, производство,
дистрибуция, както и инспекция и преглед
на процесите през периода на използване на
субстанциите, ВМП, биологичните и биотехнологичните продукти (вкл. използване на
изходни суровини, разтворители, ексципиенти,
опаковъчни материали и етикети).
3. Принципи на управлението на качеството
за риска.
Основните принципи на управлението на
риска за качеството са:
а) оценката на риска за качеството трябва
да се базира на научни познания и основно във
връзка със защитата на пациента;и
б) нивото на усилия, ред и документиране
на управлението на риска за качеството трябва
да е съответстващо на нивото на риск.
4. Общи процеси на управление на риска
за качеството.
Управлението на риска за качеството е системен процес за оценка, контрол, комуникация
и преглед на риска за качеството на ВМП по
време на използването му.
Модел за управление на риска за качеството е представен на диаграмата (фигура 1).
Могат да бъдат използвани и други модели.
Акцентът на всеки компонент от рамката може
да се различава във всеки отделен случай, но
един надежден процес включва разглеждане
на всички елементи със степен на подробност,
съответстваща с конкретния риск.
Фигура 1: Общ преглед на типичен процес
за управление на риска за качеството.
Започване на процеса по
управление на риска за
качеството

Оценка на риска
Идентифициране на
риска

Съобщаване на Риска

Неприемлив

Проучване на риска
Контрол на риска
Намаляване на риска
Приемане на риска

Изход/резултат от проц еса
по управление на риска за
качеството
Преглед на риска
Преглед на събитията

Инструменти з а управление на риска

Анализ на риска
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Моментите за вземане на решения не са
показани на диаграмата по-горе, защото решенията могат да се вземат по всяко време в
рамките на процеса. Възможно е тези решения
да бъдат върнати към предишната стъпка и
да бъде потърсена допълнителна информация
за коригиране на моделите на риска или дори
за прекратяване на процеса по управление на
риска въз основа на информация в подкрепа
на такова решение.
Забележка. „Неприемлив“ в диаграмата не
се отнася до законови или правни изисквания
и до необходимостта от ревизиране на процеса
по оценка на риска.
4.1. Отговорности. Дейностите по управление на риска за качеството обикновено, но
невинаги, се предприемат от вътрешнодисциплинарен екип. Когато се формират екипите,
те трябва да включват експерти от подходящи
области (отдел по качество, отдел за търговско
развитие, инженерни специалисти, регулаторно
звено, производствени звена, специалисти по
продажбите, юристи, статистици и клиницисти),
както и специалисти с познания в управлението
на риска за качеството.
Лицето, което взема решения, трябва да:
а) поема отговорност за координиране на
управлението на риска за качеството в различните функции, отдели и тяхната организация; и
б) осигурява, че процесът по управлението
на риска за качеството е дефиниран, разгърнат, ревизиран и че са налични необходимите
ресурси.
4.2. Започване на процес за управлението
на риска за качеството.
Управлението на риска за качеството трябва
да включва системни процеси, създадени да
координират, улесняват и подобряват научнообосновани решения по отношение на риска.
Възможните стъпки за започване и планиране
на процеса за управлението на риска за качеството могат да включват:
а) формулиране на проблема и/или въпроса
за риска, вкл. и възможните предпоставки за
риск;
б) събиране на информация и данни за възможна вреда, увреждане или влиянието върху
човешкото здраве;
в) избор на ръководител и необходими
средства;
г) определяне на срокове, възможност и
подходящо ниво на решения за процеса на
оценка на риска.
4.3. Оценка на риска.
4.3.1. Оценката на риска се състои от идентифициране на опасностите и проучване на риска,
свързан с тях. Оценката на риска започва с
добре формулирано описание на проблема или
въпрос за риска. За да бъде по-добре разбран
въпросът за риска, той трябва да е правилно
формулиран, както и информацията, необходима за правилно адресиране на въпроса, като
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се избере подходящ метод за управлението му
(виж примерите в т. 5). Три помощни въпроса
могат да улеснят определянето на риска:
а) какво може да се случи;
б) каква е вероятността да се случи, и
в) какви ще са последствията, ако се случи?
4.3.2. Определянето на риска е системна
употреба на информация за идентифициране на
опасностите, свързана с въпроса за риска или
описание на проблема. Информацията може
да включва исторически данни, теоретичен
анализ, мнения и предложения от фармацевтичната индустрия. Идентификацията на риска
кореспондира с въпроса „Какво е сгрешено?“,
включвайки определяне на възможните последствия. Това осигурява основа за по-нататъшни
стъпки в процеса на управлението на риска
за качеството.
4.3.3. Анализ на риска е пресмятане на риска, свързан с идентифицираните опасности.
Това е качествен или количествен процес на
пресмятане вероятността от поява и степента
на вредите. При някои методи за управление
на риска възможността за определяне на вредния фактор също се приема за фактор при
преценяване на риска.
4.3.4. При изчисляване на риска се сравнява
определеният и оценен риск спрямо предварително дадени критерии за риск. Вземат се
предвид силата на фактите при отговорите и на
трите фундаментални въпроса, посочени по-горе.
При извършване на ефективна оценка на
риска яснотата на данните е от значение, тъй
като определя качеството на резултата. Разкриването на предположения и основателни
източници ще повиши доверието в този резултат
и/или ще помогне за определяне на неговото ограничаване. Несигурността се дължи на
комбинация от непълни данни за процеса и
неговата очаквана и неочаквана променливост.
Типични източници за несигурност включват
пропуски във фармацевтичните познания и в
разбирането на процесите, източници на вреда
(възможни грешки в процеса, източници на
променливост) и вероятността за откриване
на проблема.
Резултатът от оценката на риска е или количествено изчисление на риска, или качествено
описание на степента на риск. Когато рискът е
изразен количествено, се използва цифрово изражение на вероятността. Алтернативно рискът
може да се изрази с използване на количествени определители, като „висок“, „среден“ или
„нисък“, което трябва да се определи колкото
се може по-детайлно.
Понякога резултатът от оценка на риска се
използва за по-нататъшно определяне на степента на риска. При количественото определяне
на риска оценката включва вероятността за
специфична последователност и набор от риск
генериращи обстоятелства. Количествената
оценка на риска е приложима за подробно

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

заключение. Някои методи за определяне на
риска използват сравнителна мярка за риска,
която включва много степени и вероятности в
една обща оценка на сравнителния риск. Междинните стъпки в процеса могат да включват
количествено измерване на риска.
4.4. Контрол на риска.
4.4.1. Контролът на риска включва вземане
на решения, взети за намаляване и/или приемане на риска. Целта на контрола на риска е
да намали риска до допустимо ниво. Степента
на положените усилия за контрола трябва да
е пропорционална на значимостта на риска.
Лицата, вземащи решения, трябва да използват
различни методи, вкл. анализ „полза – разход“, за
постигане оптимално ниво за контрол на риска.
Контролът на риска може да се фокусира
върху следните въпроси:
а) рискът над допустимото ниво ли е;
б) какво може да се направи за намаляване
или елиминиране на риска;
в) какъв е подходящият баланс между полза,
риск и ресурс, и
г) дали новите определени рискове са резултат от контрола на вече определените рискове?
4.4.2. Намаляване на риска се фокусира
върху смекчаването или избягването на риска,
когато той надхвърля дефинираното допустимо
ниво. Намаляването на риска може да включва действия, предприети за смекчаване на
тежестта и вероятността на вредата. Процеси,
които подобряват откриването на опасностите
и риск за качеството, могат да се използват
като част от стратегията за контрол на риска.
Въвеждането на мерки за намаляване на риска
може да представи нови типове риск в системата или увеличаване на значимостта на вече
съществуващи типове риск. Подходящо е да се
ревизира оценката на риска за определяне и
изчисляване на всяка възможна промяна в риска
след въвеждане на процеса за намаляването му.
4.4.3. Приемане на риска е решението за
приемане на риска. Може да е формално решение за прием на остатъчен риск или може да
е пасивно решение, в което остатъчният риск
не е дефиниран. За някои типове вреди и найвисококачествените практики по управление на
риска могат да не елиминират риска изцяло.
При тези обстоятелства може да се съгласува
приемането на подходящата стратегия за управление на риска за качеството, за да се сведе
рискът до допустимо ниво. Това допустимо
ниво зависи от много параметри и трябва да
се решава на база „всеки случай за себе си“.
4.5. Комуникация при риска.
4.5.1. Комуникацията е обмен на информация за риска и управление на риска между
вземащите решение и останалите. Страните
могат да комуникират на всеки етап от процеса. Резултатът от процеса на управление на
риска за качеството трябва да е съпроводен с
комуникация и документиран. Комуникациите
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могат да включват следните заинтересовани
страни: регулаторни органи, индустрия, компании, потребители и др. Включената информация
може да е свързана с вида, съществуването,
вероятността, тежестта, допустимостта, контрола, третирането, разпознаваемостта или други
аспекти на риска. Комуникацията се извършва
за всеки приет риск. Комуникацията между
фармацевтичната индустрия и регулаторните
власти по отношение вземането на решения
при управление на риска за качеството може
да се извършва чрез съществуващите канали,
дефинирани в наредбите и ръководствата.
4.6. Преглед на риска.
4.6.1. Управлението на риска трябва да е
неделима част от процеса по управление на
качеството. Трябва да се въведе механизъм за
преглед и мониторинг на събитията.
Резултатът от процеса по управление на риска
трябва да подлежи на преглед, като се вземе
предвид опитът и нововъведенията. След като
процесът за управление на риска за качеството
започне, трябва да продължи да се използва за
събития, които могат да окажат въздействие
върху първоначалното решение за управление
на риска за качеството, независимо дали тези
събития са планирани (например резултати
от преглед на продукта, инспекции, одити,
контрол на промените), или не са планирани
(например при разследване на причините за
несъответствието, изтегляне на продукт и др.).
Честотата на всеки преглед трябва да е определена спрямо нивото на риск. Прегледът на
риска може да включва преоценка на решенията
за допустимост на риска.
5. Методология на управлението на риска.
5.1. Управлението на риска за качеството
поддържа научни и практически подходи за
вземането на решения. Включва документирани,
прозрачни, възпроизводими методи за завършване на стъпките в процеса на управление на
риска за качеството, базирани на съвременно
познание за оценка на вероятността, тежестта
и разпознаваемостта на риска.
5.2. Рискът за качеството се оценява и ръководи по неформални начини (емпирично,
с вътрешни процедури), базирани например
на компилация от наблюдения, тенденции и
друга информация. Този подход продължава
да осигурява полезна информация, която се
използва при обработка на жалби и сигнали,
дефекти в качеството, отклонение и разпределение на средствата.
5.3. Индустрията и регулаторните власти
могат да оценят и ръководят риска с използване
на разпознати методи за управление на риска,
вкл. и СОП. Тук са представени някои от тези
методи (повече детайли в т. 7):
а) методи за улесняване управлението на
основния риск (диаграми, чек листи);
б) анализ на появата на грешки и тяхното
влияние;
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в) анализ на вида и последствията от отказите;
г) анализи на дървото на грешките;
д) анализ на опасностите и контрол на
критичните точки (НАССР);
е) анализ на опасността и работоспособността;
ж) предварителен анализ на вредните фактори;
з) степенуване и филтруване на риска;
и) поддържащи статистически методи.
Тези методи може да се адаптират за употреба
в специфични области, спадащи към качеството
на лекарствените субстанции и ВМП. Методите за управлението на риска за качеството и
поддържащите статистически методи могат да
се използват в комбинация (оценка на вероятния риск). Комбинираната употреба осигурява
гъвкавост, която може да улесни прилагането
на принципите на управлението на риска за
качеството.
6. Интегриране на управлението на риска
за качеството във фармацевтичната индустрия
и регулаторните операции.
6.1. Управлението на риска за качеството е
процес, който поддържа научнообосновани и
практически решения, когато са интегрирани
в системите по качество. Както е подчертано
във въведението, подходящото използване на
управление на риска за качеството не освобождава индустрията от задължението да отговаря
на регулаторните изисквания. Ефективното
управление на риска за качеството улеснява
вземането на по-добри и информирани решения, подсигурява на регулаторните органи
по-голяма увереност за работа с потенциалния
риск и може да повлияе на нивото и обхвата на
директния регулаторен надзор. Управление на
риска за качеството оптимизира използването
на средствата от всички заинтересовани страни.
6.2. Обучението на персонала във фармацевтичната индустрия и в регулаторните власти в
управление на риска за качеството осигурява
по-добро разбиране на процесите за вземане
на решение и дава сигурност в изхода при
управлението на риска.
6.3. Управлението на риска за качеството
трябва да се интегрира в съществуващите дейности и да се документира. В т. 8 са представени
примерни ситуации, в които управлението на
риска за качеството предоставя информация,
която може да бъде използвана в редица фармацевтични дейности. Тези примери са илюстративни и не бива да се считат за списък,
изчерпващ всички възможности. Тези примери
не формулират нови постановки извън действащите нормативни актове.
6.4. Примери за промишлени и регулаторни
дейности:
6.4.1. Управление на качеството.
6.4.1.1. Примери за промишлени дейности
и функции:
а) развитие;
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б) мощности, оборудване и пособия;
в) управление на материалите;
г) производство;
д) лабораторен контрол и изпитвания за
стабилност;
е) опаковане и етикетиране.
6.4.1.2. Примери за регулаторни операции:
инспекции и дейности по оценка.
6.5. Докато регулаторните решения се
вземат на регионална основа, разбирането и
прилагането на принципите на управление на
риска за качеството улеснява взаимната увереност и спомага за вземане на обосновани
решения от регулаторните власти на базата
на същата информация. Това сътрудничество
може да се окаже важно в развитието на политиката и ръководството, които интегрират и
поддържат практиките за управление на риска
за качеството.
7. Методи и пособия за управление на риска.
Целта е да се осигури общ преглед и референтни документи за някои основни методи,
които могат да се използват за управление на
риска за качеството от страна на индустрията и
регулаторните органи. Важно е да се отбележи,
че нито един метод или набор от методи не е
напълно приложим към всяка една възникнала
ситуация, при която се прилага процедурата за
управление на риска за качеството.
7.1. Методи за улесняване на управлението
на основния риск.
7.1.1. Някои от по-простите методи, използвани за структуриране на управлението на риска
чрез организиране на данните и улесняване при
вземането на решения, са:
а) диаграми;
б) списък с точки за проверка (чек листи);
в) схема на последователността на процеса;
г) причинно-следствени диаграми.
7.2. Анализ на появата на аварии и тяхното
влияние.
7.2.1. Този анализ осигурява оценка на
потенциалната авария на процеси и нейния
възможен ефект върху изхода и/или представянето на продукта. Установяването на
аварийните режими може да бъде използвано
за намаляване на рисковете за елиминиране,
ограничаване, намаляване или контролиране на
потенциалните аварии. Анализът се основава
на разбирането на продукта и процесите, като
методично разбива анализа на сложни процеси
на по-малки, подлежащи на управление, стъпки.
Това е мощен инструмент за обобщаване на
важните причини и факторите, предизвикващи
тези аварии, и възможния ефект от тях.
7.2.2. Потенциални области на прилагане.
7.2.2.1. Анализът на появата на аварии и
тяхното влияние може да се използва за създаване на приоритети в риска и за наблюдение
на ефективността на дейностите по контрола
на риска.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

7.2.2.2. Анализът на появата на аварии и
тяхното влияние може да се приложи за оборудване и мощности и да се използва за анализ
на производствена операция и нейния ефект
върху продукт или процес. Анализът идентифицира елементите/операциите в рамките на
системата, които я правят уязвима. Резултатът
от анализа може да се използва като основа
за проектиране или по-нататъшен анализ или
управление на ресурсите.
7.3. Анализ на аварийни режими, ефектите
от тях и степента на сериозност.
7.3.1. Анализът може да бъде разширен, така
че да включи проучване на степента на тежест
на последствията, вероятностите за възникване,
както и възможността за тяхното установяване,
като по този начин се превръща в анализ на
аварийни режими, ефектите от тях и степента
на сериозност. За извършването на подобен
анализ трябва да има установени спецификации
на продукта или процеса. С този анализ може
да се идентифицират места, където е възможно
извършването на допълнителни превантивни
действия с оглед свеждане на риска до минимум.
7.3.2. Потенциална област на прилагане.
7.3.2.1. Прилагането на анализа на аварийни
режими, ефектите от тях и степента на сериозност във фармацевтичната промишленост трябва
да се прилага при аварии и рискове, свързани с
производствените процеси. Данните от анализа
представляват относителен „резултат“ за риска
за всеки авариен режим, който се използва за
класифициране на режимите на основата на
относителен риск.
7.4. Анализ чрез метода на дървото на
грешките.
7.4.1. Този метод представлява подход, който
предполага грешка на функционалността на
даден продукт или процес. Той може да оценява
грешки на системата (или подсистема) една по
една, но може да комбинира множество причини
за грешки чрез идентифициране на причинноследствените връзки. Резултатите се представят
образно под форма на дърво на грешките.
На всяко ниво от дървото, комбинациите се
описват с и, или и т.н. Анализът се основава
на експертното разбиране на даден процес за
идентифициране на причинните фактори.
7.4.2. Потенциални области на прилагане.
7.4.2.1. Анализът чрез метода на дървото на
грешките може да се използва за установяване
на пътищата до основната причина на грешката.
Използва се за разследване на рекламации или
отклонения, за да се разбере тяхната основна
причина и да се гарантира, че предвидените
подобрения ще разрешат проблема и няма да
доведат до други проблеми (т.е. разрешаване
на един проблем с цената на предизвикване
на друг). Анализът чрез дървото на грешките
представлява ефективен инструмент за оценка
на това, как множество фактори оказват въз-
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действие върху даден проблем. Резултатът от
анализите включва визуално представяне на
грешки. Той е полезен както за оценката на
риска, така и за разработване на програми за
контрол.
7.5. Анализ на опасностите и контрол на
критичните точки (НАССР).
7.5.1. HACCP е систематизиран, активен и
превантивен метод за осигуряване на качество, сигурност, безопасност на продукта. Това е
структуриран подход, включващ прилагане на
технически, научни принципи за анализ, оценка,
превенция, контрол на риска или негативните
последствия от опасностите, дължащи се на
проектиране, разработване, производство и
употреба на продукта.
7.5.2. HACCP се състои от следните седем
стъпки:
а) извършване на анализ на опасността и
определяне на превантивни мерки за всяка
стъпка от процеса;
б) определяне на критични точки за контрол;
в) определяне на критични граници;
г) установяване на система за наблюдение
на критичните точки за контрол;
д) определяне на коригиращи действия, когато при наблюдението е установено, че има
промяна при критичните точки за контрол;
е) създаване на система за проверка на
ефективната работа на HACCP системата;
ж) създаване на система за документиране.
7.5.3. Потенциални области на прилагане.
7.5.3.1. HACCP може да се използва за
идентифициране и управление на рисковете,
свързани с физични, химични и биологични
опасности (вкл. микробиологично замърсяване). HACCP е най-полезен, когато познаването на процесите и продуктите е достатъчно
подробно, така че да осигури възможност за
идентифициране на критичните точки. Резултатът от този анализ представлява информация за управление на риска, която улеснява
наблюдението на критичните точки не само
в производствения процес, но и в други фази
на жизнения цикъл на продукта.
7.6. Анализ на опасността и работоспособността.
7.6.1. Анализът се основава на теория, която
предполага, че рисковите събития се причиняват
от отклонения от проекта или работните цели.
Представлява методичен подход за идентифициране на опасностите чрез т.нар. „насочващи
думи“. „Насочващите думи“ (например „не“;
„повече“; „друго освен“; „част от“ и др.) се
прилагат за съответните параметри (например
замърсяване, температура) за подпомагане на
идентифицирането на потенциалните отклонения от обичайната употреба или целите,
заложени в проекта. Често се използва екип
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от хора с експертна квалификация и опит,
оценяващи проекта на процеса или продукта
и неговото прилагане.
7.6.2. Потенциални области на прилагане.
7.6.2.1. Прилага се при производствени
процеси, вкл. при възлагателно производство,
както и снабдители, оборудване, съоръжения
за лекарствени субстанции. Използван е първоначално и във фармацевтичната индустрия
за оценка на безопасността на процеса. Както
и при HACCP, резултатите от анализа на опасността и работоспособността представляват
списък с критични операции за управление на
риска. Това улеснява редовното наблюдение на
критичните точки в производствения процес.
7.7. Предварителен анализ на опасностите.
7.7.1. Това е метод, основан на прилагане
на предишен опит или познания за опасността
или за неуспех за идентификация на бъдещи
опасности, опасни ситуации и събития, които
могат да предизвикат вреда, както и да се
пресметне вероятността от поява при дадена
дейност, мощности, продукти или система.
Методът се състои от:
а) идентификация на възможностите да
възникне рисковото събитие;
б) качествена оценка на степента на възможното увреждане или щети на здравето, които
могат да възникнат;
в) сравнително подреждане на опасностите
чрез използване на комбинация от тежестта и
вероятността на възникване;
г) идентифициране на възможните коригиращи мерки.
7.7.2. Потенциални области на прилагане.
7.7.2.1. Използва се при анализ на съществуващи системи или определяне на опасности
с предимство, когато обстоятелствата не позволяват употребата на по-детайлен технически
метод. Може да се използва за продукт, процес,
проект на съоръжения, както и за оценка на
типове опасности общо за типа продукт, за
класа на продукт и за конкретния продукт.
Прилага се в ранния етап на развитие на проект, когато има малко информация за детайлите на проекта или оперативните процедури,
така той е предшественик на по-нататъшни
изследвания. Опасността, установена по този
метод, по-нататък се оценява с други методи
на управлението на риска.
7.8. Класиране и филтриране на риска.
7.8.1. Класиране и филтриране на риска
е метод за сравнение и класиране на риска.
Класирането на риска за сложни системи
изисква оценка на много разнообразни количествени и качествени фактори. Включва
разбиване на основния „въпрос на риска“ на
много компоненти за определяне на фактора за риска. Тези фактори се комбинират в
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един-единствен резултат за относителен риск,
който може след това да бъде използван за
класифициране на рисковете. За приспособяване на класификацията на риска към целите
на управлението или политиката на риска
могат да се използват „филтри“ като граници
за резултата от риска.
7.8.2. Потенциални области на прилагане.
7.8.2.1. Класиране и филтриране на риска
се използва за определяне предимството на
производствени обекти за инспекция от страна на регулаторните власти или индустрията.
Полезен е и при ситуации, в които е трудно да
се дефинират и сравняват рисковите фактори,
използвайки единичен метод. Полезен е и
при комплексната количествена и качествена
оценка на риска в рамките на една организационна структура.
7.9. Помощни статистически методи.
Помощните и статистическите методи поддържат и улесняват управлението на риска за
качеството. Подобряват ефективната обработка
на данни, определяне на значимостта на данните,
улесняват вземането на решения. Списък на
някои от принципните статистически методи,
които обикновено се използват във фармацевтичната индустрия:
а) контролни диаграми:
– диаграми за контрол на допустимостта
(ISO 7966);
– контролни диаграми със средно аритметично и предупредително определени граници
(ISO 7873);
– кумулативни диаграми (ISO 7871);
– контролни диаграми с разклонения (ISO
8258);
– индикатор „премерена пълзяща средна“;
б) дизайн на експериментите;
в) хистограми;
г) диаграми на Парето;
д) анализ на възможностите на процеса.
8. Потенциални области на прилагане на
управлението на риска за качеството.
Целта е да се идентифицира потенциалната
употреба на принципите и методите на управлението на риска за качеството от страна на
индустрията и регулаторните власти. Селекцията
на специални методи за управление на риска
зависи от специфични факти и обстоятелства.
Тези примери се привеждат, за да илюстрират
целите и да предложат потенциалните области
на прилагане на управлението на риска за
качеството, като не създават нови постановки
извън актуалните регулаторни изисквания.
8.1. Управлението на риска за качеството
като част от интегрирана система по управление на качеството.
8.1.1. Документация.
Преглед на актуалните интерпретации и
прилагане на регулаторните очаквания.
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Определяне на необходимостта от изготвяне
на стандартни работни процедури, указания,
ръководства и т.н.
8.1.2. Обучение и образование.
8.1.2.1. Определяне на необходимостта от
начални и поддържащи курсове за обучение,
за повишаване нивото на образование, опит и
работни навици, както и на периодична оценка
на предишни обучения (ефективност).
8.1.2.2. Идентификация на обучението, опита,
подготовката, квалификацията и физическите
възможности на персонала за изпълняване на
операциите сигурно и без оказване на странични
ефекти върху качеството на продукта.
8.1.3. Отклонения в качеството
8.1.3.1. Осигуряване на база за идентифициране, оценка и комуникация при потенциална
възможност за повлияване в качеството при
подозирано отклонение в качеството, рекламации, отклонения, разследвания, неотговарящи
на спецификацията резултати и др.
8.1.3.2. Улесняване на комуникациите при
риск и за определяне на подходящи действия,
насочени към значителни недостатъци в качеството на продукта, съвместно с регулаторните
органи (например изтегляне).
8.1.4. Одит/инспекция.
8.1.4.1. Определяне честотата и обхвата на
инспекциите (външни и вътрешни), като се
вземат предвид следните фактори:
а) съществуващи законови изисквания;
б) общ статус за съответствие и история на
дейността на компанията или лабораторията;
в) яснота на действията на компанията в
управлението на риска за качеството;
г) сложност на проверявания обект;
д) сложност на производствения процес;
е) сложност на продукта и терапевтично
значение;
ж) брой и значимост на недостатъците в
качеството (изтегляне);
з) резултати от предишни инспекции;
и) значителни промени в сгради, оборудване,
процеси, ключов персонал;
к) опит в производството на продукта (честота, обем, брой произведени партиди);
л) резултати от анализ на официалната
контролна лаборатория.
8.1.5. Периодичен преглед.
8.1.5.1. Селектиране, оценка и интерпретация
на резултатите с отклонения в данните при
прегледа на качеството на продукта.
8.1.5.2. Интерпретация на данните от наблюдението (поддържане на оценката за приложимостта на ревалидирането или промените при
вземане на мостри).
8.1.6. Управление на промените/контрол на
промените.
8.1.6.1. Управление на промените, базирани на познания и информация, събрана при
усъвършенстване на ВМП и по време на производството.
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8.1.6.2. Оценка на влиянието на промените
за годността на крайния продукт.
8.1.6.3. Оценка на влиянието върху качеството
на продукта, следствие на промени в мощностите, оборудването, материалите, процесите
или техническите трансфери.
8.1.6.4. Определяне на подходящи действия,
предхождащи въвеждане на промяна (допълнителни изпитвания, реквалификация, ревалидация
или комуникация с регулаторните органи).
8.1.7. Извършване на подобрения.
8.1.7.1. Улесняване на постоянното подобрение на процесите по време на жизнения
цикъл на продукта.
9. Управлението на риска за качеството като
част от регулаторните операции.
9.1. Инспекции и дейности по оценка.
9.1.1. Подпомагане на разпределението на
средствата, вкл. планиране и честота на инспекции, както и интензивността на оценката
при инспекции.
9.1.2. Оценка на значимостта на откритите
по време на инспекцията данни за несъответствия, недостатъци в качеството, потенциално
блокиране и изтегляне на лекарствени продукти.
9.1.3. Определяне на приложимостта и вида
на действията, предприети от регулаторните
власти след инспекцията.
9.1.4. Оценка на информацията, осигурена от
фармацевтичната индустрия, вкл. информация
за фармацевтични разработки.
9.1.5. Оценка на влиянието на предложените
промени.
9.1.6. Идентифициране на риска, който трябва да е обект на обмен на информация между
инспекторите и оценителите за улесняване на
контрола (освобождаване по показатели, аналитична технология на процеса).
10. Управлението на риска за качеството
като част от развитието.
10.1. Създаване на качествен продукт с
постоянни показатели при изпълнението на
производствените процеси.
10.2. Увеличаване на познанията върху представянето на продукта по отношение широк
спектър от свойства (например разпределение
на частиците, съдържание на влага, течливост),
възможности и параметри на процеса.
10.3. Оценка на критичните свойства на
изходни материали, разтворители, активни
вещества, помощни вещества, опаковъчни
материали.
10.4. Установяване на подходящи спецификации, идентификация на критични параметри на
процеса, контрол на производството (използване
на информация от проучвания при разработване
на ВМП, характеризиращи качеството, както
и възможността за контрола им по време на
производствения процес).
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10.5. За намаляване променливостта на
качествените свойства:
а) намаляване недостатъците на продукта/
материала;
б) намаляване на недостатъците при производството.
10.6. Да се определи необходимостта от
допълнителни изследвания (биоеквивалентност,
стабилност), свързани с технологичен трансфер.
10.7. Да се въведе концепцията за „проектните пространства“.
11. Управлението на риска за качеството за
сгради, оборудване и съоръжения.
11.1. Проектиране на сгради/оборудване.
11.1.1. Да се определят подходящи зони,
когато се проектират сгради и оборудване,
например:
а) движение на материали и персонал;
б) свеждане до минимум на замърсяванията;
в) мерки за контрол на гризачи и инсекти;
г) предотвратяване на смесване на материали;
д) използване на открит или затворен тип
оборудване;
е) чисти помещения, съпоставени с изолирани технологии;
ж) специално предназначени за целта или
отделени помещения/оборудване.
11.1.2. Да се определи подходящ (при контакт с продукта) материал за оборудването и
контейнерите (например избор на неръждаема
стомана, уплътнители, смазка).
11.1.3. Да се определят подходящи средства
(пара, газ, източник на енергия, компресиран
въздух, източник на нагряване, вентилация и
климатизация на въздуха, вода).
11.1.4. Да се осигури профилактична поддръжка за съответното оборудване (например
списък на необходимите резервни части).
11.1.5. Аспекти на хигиената в обектите.
11.1.5.1. Да се защити продуктът от външни влияния, вкл. химични, микробиологични,
физични опасности (определяне на подходящо
предпазно облекло, хигиена).
11.1.5.2. Да се защити околната среда (персонал, вероятност от кръстосано замърсяване) от
опасности, свързани с произвеждания продукт.
11.1.6. Квалификация на съоръженията/
оборудването/производствените средства.
11.1.6.1. Да се определи обхватът и степента
на квалификация на съоръженията, оборудване,
сгради и/или лабораторни инструменти (вкл.
подходящи методи за калибриране).
11.1.7. Почистване на оборудване и контрол
на околната среда.
11.1.7.1. Да се диференцират усилията и
решенията, основаващи се на предвидената
употреба (например множество употреби или
единична употреба, производство на партиди
или непрекъснато производство).
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11.1.7.2. Да се определят приемливи (установени) граници за валидиране на почистването.
11.1.8. Калибриране/превантивна поддръжка.
11.1.8.1. Да се изготвят подходящи графици
за калибриране и поддръжка.
11.1.9. Компютърни системи и оборудване,
управлявано с компютър.
11.1.9.1. Да се определят конфигурацията
и видът на компютърния хардуер и софтуер
(например модулен, структуриран, допустими
отклонения).
11.1.9.2. Да се определи степента на валидиране, например:
а) идентификация на критичните параметри;
б) избор на изисквания и проект;
в) преглед на кода;
г) обхват на изпитванията и методите за
анализ;
д) сигурност на електронните записи и
подписи.
12. Управлението на риска за качеството
като част от управлението на материалите.
12.1. Оценка на доставчици и производители
по възлагателен договор.
12.1.1. Да се осигури оценяване на доставчиците и производителите по възлагателен
договор (одити, договори).
12.2. Изходни материали.
12.2.1. Да се оценят разликите и възможните
рискове за качеството, свързани с променливостта на изходните материали (начин на
синтез, срок на годност).
12.3. Употреба на материалите.
12.3.1. Да се определи дали е подходящо да се
използват материали под карантина (например
за допълнителна вътрешна обработка).
12.3.2. Да се определи целесъобразността на
повторна обработка, преработка, използването
на върнати материали.
12.4. Условия на съхранение, логистика и
дистрибуция.
12.4.1. Да се установи адекватността на организацията на дейностите за осигуряване на
поддържането на подходящи условия за съхранение и транспорт (например температура,
влажност, конструкция на контейнерите).
12.4.2. Да се установи ефектът на несъответствията в условията на съхранение и транспорт
(например управление на студената верига)
върху качеството на продукта.
12.4.3. Да се поддържа инфраструктурата
(например капацитет за осигуряване на подходящи условия на транспортиране, междинно
съхранение, работа с опасни материали и контролирани вещества, освобождаване от митници).
12.4.4. Да се осигури информация за гарантиране на наличността на фармацевтичните
продукти (например класиране на рисковете
за снабдителната верига).
13. Управлението на риска за качеството
като част от производството.
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13.1. Валидиране.
13.1.1. Да се идентифицират обхватът и степента на дейностите за проверка, квалификация
и валидиране (например аналитични методи,
процеси, оборудване и методи на почистване).
13.1.2. Да се определи степента на дейности
те вследствие на валидирането (например
вземане на проби, наблюдение и повторно
валидиране).
13.1.3. Да се направи разграничение между
критични и некритични етапи на процеса за
улесняване на проекта на валидирането.
13.2. Вземане на проби за извършване на
контрол по време на производствения процес
(in-process).
13.2.1. Да се оцени честотата и обхватът на
контролните изпитвания в рамките на процеса.
13.2.2. Да се оцени и обоснове използването
на технология за анализ на процесите заедно
с освобождаването по показатели и освобождаването в реално време.
13.3. Планиране на производството.
13.3.1. Да се установи подходящо планиране
на производството (например отделни, кампанийни и едновременни серии производствени
процеси).
14. Управлението на риска за качеството като
част от лабораторния контрол и изследване на
стабилността.
14.1. Резултати, неотговарящи на спецификациите.
14.1.1. Да се идентифицират потенциалните
основни причини и коригиращи действия по
време на проучването на резултатите извън
спецификациите.
14.2. Период за извършване на повторен
анализ/срок на годност.
14.2.1. Да се оценят адекватността на съхранението и изпитването на междинните продукти,
помощните вещества и изходните суровини.
15. Управлението на риска за качеството
като част от опаковане и етикетиране.
15.1. Проект на опаковката.
15.1.1. Да се създаде проект на външната
опаковка за защита на продукт с първична опаковка (например да се гарантира автентичност
на продукта, четливост на етикета).
15.2. Избор на система на затваряне на
контейнера.
15.2.1. Да се определят критичните параметри на системата за затваряне на контейнери.
15.3. Контрол на етикетите.
15.3.1. Да се създадат процедури за контрол
на етикетите въз основа на възможността за
смесване, включващо различни етикети на
продуктите, вкл. различни варианти на един
и същ етикет.“
Министър: М. Найденов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № H-19 от 2008 г. за условията и реда
за освобождаване на лица с 50 и над 50 на
сто намалена работоспособност от винетни
такси при ползване на републиканските пъ
тища (ДВ, бр. 107 от 2008 г.)
§ 1. В заглавието и навсякъде в наредбата,
съответно в приложенията към нея, след думите
„намалена работоспособност“ се добавя „или
вид и степен на увреждане“.
§ 2. В чл. 1 ал. 3 се изменя така:
„(3) Годишната винетка е с валидност от 1
януари на текущата година, за която е издадена,
до 31 януари на следващата година.“
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1.Създава се нова ал. 2:
„(2) За дете с определени 50 и над 50 на сто
вид и степен на увреждане молбата-декларация
по ал. 1 се подава от законния му представител
по постоянен адрес.“
2. Досегашната ал. 2 става ал.3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 2 цифрата „2“ се заменя с „3“;
б) в т. 4 след думата „лице“ се поставя запетая
и се добавя „както и на законния представител
в случаите по ал. 2“.
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§ 4. В чл. 3, ал. 2, т.1 след думата „лице“
се добавя „както и на законния представител
в случаите по чл. 2, ал. 2“.
§ 5. В чл. 5, ал. 2 думата „декември“ се
заменя с „януари”, а думите „до 31 януари“ се
заменят с „до 15 февруари“.
§ 6. В чл. 6 т. 1 след думата „лице“ се добавя
„както и на законния представител в случаите
по чл. 2, ал. 2“.
§ 7. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 след
думата „собственик“ се поставя наклонена черта
и се добавя „законен представител“.
§ 8. В приложение № 2 към чл. 3, ал. 1
след думата „собственика“ се поставя запетая
и се добавя „законния представител“.
Допълнителни разпоредби
§ 9. Навсякъде в наредбата, съответно в
приложенията към нея, преди абревиатурата
„ТЕЛК“ се изписва абревиатурата „ДЕЛК“ и
се поставя наклонена черта.
§ 10. Навсякъде в наредбата думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура“ се
заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. Молби-декларации по чл. 2 за получаване на безплатни едногодишни винетки се
подават в дирекциите „Социално подпомагане“
от 1 декември 2009 г.
§ 12. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2010 г. с изключение на § 11, който влиза в
сила от 1 декември 2009 г.
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията:
Ал. Цветков
Министър на труда и социалната политика:
Т. Младенов
306
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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.

(Продължение от бр. 5)
Приложение № 5

Приложение 5
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 ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ
ЗА 2009 ГОДИНА
Годишният отчет се попълва от всички застрахователни и презастрахователни предприятия, които са лицензирани по реда на 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. 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.
3.

Баланс към 31.12. 2009 година
Отчет за доходите за 2009 година

4.

Справка към отчета за доходите за 2009 година

5.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2009 година

6.

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

7.

Справка за застрахователните премии и обезщетения по застрахователни договори за 2009 година

8.

Справка за брутните застрахователни премии за 2009 година по институционални сектори, начислени от застрахователните
дружества по общо застраховане
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2009 година

9.

Наименование на формуляра

10.

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

11.

Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 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 (в преобладаващата част).
Област
Община
Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

В колко населени места Вашето предприятие извършва дейност?
(Брой)

* 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. Собственост
Собствеността на
предприятието е:
Държавна

Относителен дял от капитала в %

Националност на
чуждестранното участие

%
участие

Код

Общинска
Частна на местно лице
Частна на чуждестранно лице
Частна на неправителствена
организация
Общо
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

БАЛАНС КЪМ 31.12.2009 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
1. Програмни продукти

0101

2. Репутация

0103

3. Други
Общо по раздел А (1+2+3)

0105
0110

Б. ИНВЕСТИЦИИ
I. Земя и сгради
в т.ч. земя и сгради, използвани за собствени нужди
II. Инвестиции в дъщерни, съвместни, асоциирани и други предприятия, в които застрахователното предприятие има дялово участие
1. Акции и дялове в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
2. Дългови ценни книжа, издадени от, и заеми предоставени на дъщерни, съвместни и
асоциирани предприятия
3. Други дялови участия
4. Дългови ценни книжа, издадени от, както и заеми предоставени на други предприятия, в които застрахователното предприятие има дялово участие
Общо II (1+2+3+4)

0120
0119

0121
0122
0123
0124
0130

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

0131

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

0132

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

0133

3. Участие в инвестиционни пулове

0134

4. Заеми, гарантирани с ипотеки

0135

5. Други заеми

0136

6. Депозити в банки

0137

7. Други
Общо III (1+2+3+4+5+6+7)
IV. Депозити в цеденти
Общо по раздел Б (I+II+III+IV)
В. ИНВЕСТИЦИИ В ПОЛЗА НА ПОЛИЦИ ПО ЗАСТРАХОВКА "ЖИВОТ", СВЪРЗАНА С
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД
1. Инвестиции в земя и сгради
2. Други финансови инвестиции
Общо по раздел В (1+2)

0138
0140
0150
0160

0171
0172
0170

Г. ВЗЕМАНИЯ
I. Вземания от директни застрахователни операции
1. Вземания от застраховани/застраховащи лица
2. Вземания от посредници
Общо І (1+2)

0181
0183
0180

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

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

АКТИВ
Раздели, групи, статии
а
II. Вземания от презастрахователни операции

Код на
реда
б
0190

III. Други вземания
1. Вземания по регреси и абандони

0201

2. Други вземания

0203

в т.ч. данъци за възстановяване
от тях: към общините

0204
0205

Общо ІІІ (1+2)

0200

Общо по раздел Г (I+II+III)

0210

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

0213

2. Други

0215

Общо І (1+2)

0211

II. Парични наличности и парични еквиваленти
1. Парични наличности по банкови сметки
в т.ч. блокирани парични средства
2. Парични наличности по каса
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
3. Парични еквиваленти
Общо ІІ (1+2+3)
III. Други
Общо по раздел Д (I+II+III)

0221
0222
0223
0224
0225
0220
0240
0250

E. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И НАТРУПАН ДОХОД
I. Натрупана лихва и рента /наем/

0260

II. Отсрочени аквизиционни разходи

0270

III. Други разходи за бъдещи периоди и натрупан доход

0280

Общо по раздел Е (I+II+III)

0290

СУМА НА АКТИВА

0300

Ж. УСЛОВНИ АКТИВИ

0400

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

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ
I. Записан акционерен капитал или еквивалентни фондове
в т.ч. записан, но невнесен капитал
собствени акции, изкупени

0500
0501
0502

II. Премии от емисии

0505

IІІ. Преоценъчен резерв

0510

IV. Резерви

0511

V. Неразпределена печалба

0513

VI. Непокрита загуба

0515

VIІ. Печалба за финансовата година

0517

VIІI. Загуба за финансовата година

0519

Общо по раздел А (I+II+III+IV+V-VI+VII-VIII)

0520

Б. ПОДЧИНЕНИ ПАСИВИ

0530

В. ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ
1. Пренос-премиен резерв
(а) брутна сума
в т.ч. резерв за неизтекли рискове

0540
0541

(б) дял на презастрахователите

0543

(в) Пренос-премиен резерв, нетен от презастраховане (а-б)

0545

2. Математически резерв
(а) брутна сума

0550

(б) дял на презастрахователите

0551

(в) Математически резерв, нетен от презастраховане (а-б)

0553

3. Резерв за предстоящи плащания
(а) брутна сума

0560

(б) дял на презастрахователите

0561

(в) Резерв за предстоящи плащания, нетен от презастраховане (а-б)

0563

4. Запасен фонд

0570

5. Капитализирана стойност на пенсиите
(а) брутна сума

0580

(б) дял на презастрахователите

0581

(в) Капитализирана стойност на пенсиите, нетна от презастраховане (а-б)

0583

6. Резерв за бъдещо участие в дохода

0585

7. Резерв за бонуси и отстъпки

0587

8. Други технически резерви
(а) брутна сума

0590

(б) дял на презастрахователите

0591

(в) Други технически резерви, нетни от презастраховане (а-б)

0593

Общо по раздел В, брутна сума (1а+2а+3а+4+5а+6+7+8а)

0600

Общо дял на презастрахователите (1б+2б+3б+5б+8б)

0601

Общо по раздел В, нето от презастраховане (1в+2в+3в+4+5в+6+7+8в)

0603

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

БРОЙ 6
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ВЕСТНИК
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

Г. РЕЗЕРВИ ПО ЗАСТРАХОВКА "ЖИВОТ", СВЪРЗАНА С ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД
(а) брутна сума

0610

(б) дял на презастрахователите

0611

(в) Сума, нетна от презастраховане (а-б)

0613

Д. ДЕПОЗИТИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИ

0620

Е. ЗАДЪЛЖЕНИЯ
I. Задължения по преки застрахователни операции

0630

II. Задължения по презастрахователни операции

0640

III. Облигационни заеми

0650

IV. Задължения към кредитни институции

0660

V. Други задължения

0670

в т.ч.: задължения към персонала

0671

задължения към социалното осигуряване

0672

данъчни задължения

0673

от тях: към общините

0674

Общо по раздел Е (I+II+III+IV+V)

0680

Ж. НАТРУПВАНИЯ И ДОХОД ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

0690

СУМА НА ПАСИВА

0700

З. УСЛОВНИ ПАСИВИ

0800

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА
Показатели

Код на
реда

а

б

I. Технически отчет - общо застраховане
1. Спечелени премии, нетни от презастраховане
(а) брутни начислени (записани) премии

1101

(б) отстъпени премии на презастрахователи

1102

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

1103

в т.ч. допълнителна сума за неизтекли рискове

1104

(г) промяна в дела на презастрахователите в пренос-премийния резерв (+/-)
Общо за 1 (а-б+в-г)
2. Разпределен приход от инвестиции, пренесен от нетехническия отчет

1105
1100

(позиция ІІІ 6)

3. Друг технически приход, нетен от презастраховане

1110
1120

4. Възникнали претенции, нетни от презастраховане
(а) изплатени претенции, нетни от презастраховане
(аа) брутна сума
(аб) дял на презастрахователите
Общо за а (аа-аб)
(б) промяна в брутната сума на резерва за предстоящи плащания (+/-)
(в) промяна в дела на презастрахователите в резерва за висящи плащания (+/-)
Общо за 4 (а+б-в)
5. Промени в други технически резерви, нетни от презастраховане, които не са показани в
други позиции
(а) промяна в брутната сума на други технически резерви (+/-)
(б) промяна в дела на презастрахователите в други технически резерви (+/-)
Общо за 5 (а-б)
6. Бонуси и отстъпки, нетни от презастраховане

1131
1133
1135
1137
1139
1130

1141
1143
1140
1150

7. Нетни оперативни разходи
(а) аквизиционни разходи
(аа)

в т.ч. аквизационни комисионни

1151
1152

(б) промяна в отсрочените аквизиционни разходи (+/-)

1153

(в) административни разходи

1154

(г) презастрахователни комисиони и участие в печалбата
Общо за 7 (а+б+в-г)

1161
1165

8. Други технически разходи, нетни от презастраховане

1170

9. Промяна в запасния фонд (+/-)

1180

10. Междинен сбор - салдо на техническия отчет по общо застраховане (1+2+3-4-5-6-7-8+9)

1200

ІІ. Технически отчет - животозастраховане
1. Спечелени премии, нетни от презастраховане
(а) брутни начислени (записани) премии

1201

(б) отстъпени премии на презастрахователи

1202

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

1203

(г) промяна в дела на презастрахователите в пренос-премийния резерв (+/-)
Общо за 1 (а-б+в-г)

1204
1210

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

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

Показатели

Код на
реда

а

б

2. Приход от инвестиции
(а) приход от дялови участия
в т.ч. приход, получен от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

1211
1212

(б) приход от други инвестиции
в т.ч. приход, получен от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
(ба) приход от земя и сгради
(бб) приход от други инвестиции
Общо за б (ба+бб)
(в) положителни разлики от преоценка на стойността на инвестициите
(г) печалби от реализацията на инвестиции
Общо за 2 (а+б+в+г)

1213
1214
1215
1216
1217
1219
1220

3. Нереализирани печалби от инвестиции

1230

4. Друг технически приход, нетен от презастраховане

1240

5. Възникнали претенции, нетни от презастраховане
(а) изплатени суми и обезщетения
(аа) брутна сума
(аб) дял на презастрахователите
Общо за а (аа-аб)

1251
1252
1253

(б) промяна в резерва за предстоящи плащания
(ба) брутна сума (+/-)
(бб) дял на презастрахователите (+/-)

1254
1255

Общо за б (ба-бб)

1256

Общо за 5 (а+б)
6. Промени в други технически резерви, нетни от презастраховане, които не са показани
в други позиции
(а) математически резерв, нетен от презастраховане

1250

(аа) брутна сума (+/-)
(аб) дял на презастрахователите (+/-)
Общо за а (аа-аб)

1261
1262
1263

(б) други технически резерви, нетни от презастаховане (+/-)
(ба) брутната сума
(бб) дял на презастрахователите

1264
1265

Общо за б (ба-бб)

1266

Общо за 6 (а+б)

1260

7. Бонуси и намаления, нетни от презастраховане

1270

8. Нетни оперативни разходи
(а) аквизиционни разходи
(аа)

в т.ч. аквизационни комисионни

1271
1272

(б) промяна в отсрочените аквизиционни разходи (+/-)

1273

(в) административни разходи

1274

(г) презастрахователни комисиони и участие в печалбата
Общо за 8 (а+б+в-г)

1281
1285

9. Разходи по инвестиции
(а) разходи по управление на инвестициите

1291

(б) отрицателни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

1293

(в) загуби от реализацията на инвестиции
Общо за 9 (а+б+в)

1295
1290

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

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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Код на
реда

Показатели
а

б

10. Нереализирани загуби от инвестиции

1300

11. Други технически разходи, нетни от презастраховане

1310

12. Разпределен приход от инвестиции, пренесен в нетехническия отчет (позиция ІІІ 4)
13. Междинен сбор - салдо на техническия отчет по животозастраховане
(1+2+3+4-5-6-7-8-9-10-11-12)
ІII. НЕТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

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

1320
1340

1. Салдо по техническия отчет - общо застраховане (позиция І 10)

1200

2. Салдо по техническия отчет - животозастраховане (позиция ІІ 13)

1340

3. Приходи от инвестиции
(а) приход от дялови участия

1351

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

1352

(б) приход от други инвестиции
в т.ч. приход, получен от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
(ба) приход от земя и сгради

1353
1354

(бб) приход от други инвестиции

1355

Общо за б (ба+бб)

1356

(в) положителни разлики от преоценка на стойността на инвестициите
(г) печалби от реализацията на инвестиции

1357
1359

Общо за 3 (а+б+в+г)
4. Разпределен приход от инвестиции, пренесен от животозастрахователния технически
отчет (позиция ІІ 12)
5. Разходи по инвестиции

1360
1370

(а) разходи по управление на инвестициите

1371

(б) отрицателни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

1373

(в) загуби от реализацията на инвестиции

1375

Общо за 5 (а+б+в)
6. Разпределен приход от инвестиции, пренесен в технически отчет по общо застраховане
(позиция І 2)
7. Друг приход

1380
1385
1390

8. Други разходи, включително преоценки на стойности

1400

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

1410

10. Извънредни приходи

1420

11. Извънредни разходи

1430

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

1440

13. Корпоративен данък

1445

14. Други данъци

1450

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

1460

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

СПРАВКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА
Показатели

Код на
реда

а

б

I. Технически отчет - общо застраховане
7. (в) Към административни разходи: (в=ва+вб+вв+вг+вд)
(ва) за материали и външни услуги
от тях: плащания на агенции за набиране на персонал
(вб) за възнаграждения
(вв) за осигуровки
(вг) амортизация
(вд) други административни разходи
в т.ч. разходи за командировки
II. Технически отчет - животозастраховане
8. (в) Към административни разходи: (в=ва+вб+вв+вг+вд)
(ва) за материали и външни услуги
от тях: плащания на агенции за набиране на персонал
(вб) за възнаграждения
(вв) за осигуровки
(вг) амортизация
(вд) други административни разходи
в т.ч. разходи за командировки
Самостоятелни позиции:
Приход от лихви*
от тях: - приход от лихви от финансови институции (вкл. от застрахователи)
- приход от лихви по търговски вземания
Разходи за лихви*
от тях: - начислени лихви към финансови институции (вкл. към застрахователи)
- начислени лихви по търговски задължения
Положителни разлики от промяна на валутни курсове**
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове**
III. Нетехнически отчет
Самостоятелни позиции:
Приход от лихви*
от тях: - приход от лихви от финансови институции (вкл. от застрахователи)
- приход от лихви по търговски вземания
Разходи за лихви*
от тях: - начислени лихви към финансови институции (вкл. към застрахователи)
- начислени лихви по търговски задължения
Положителни разлики от промяна на валутни курсове**
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове**

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

1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1163
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1283
1510
1501
1503
1520
1521
1523
1530
1540

1550
1551
1553
1560
1561
1563
1570
1580

*) Посочват се съответно всички приходи от и разходи за лихви.
**) Посочват се всички разлики от промяна на валутни курсове

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

58

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 6

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

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

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6
(Хил. левове)

Стойност
преди
Код на Номинална
последна
реда
стойност
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.

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Код на реда

б
2000
2110
2120
2130
2140
2150
2160
2170
3000
3110
3120
3130
3140
3150
3151
3160
3170
3180
3190
3200
3210
4000

Видове застраховки

а
Животозастраховане
Застраховка "Живот" и рента
Женитбена и детска застраховка
Застраховка "Живот" (свързана с инвестиционен фонд)
Постоянна здравна застраховка
Изкупуване на капитал
Допълнителна застраховка
Застраховка "Злополука"
Общо застраховане
Застраховка "Злополука"
Застраховкa "Заболяване"
Застраховка на превозни средства
Застраховка на товари по време на превози
Застраховка "Пожар" и "Природни бедствия"
в т. ч. застраховка "Пожар"
Застраховкa "Щети на имущество"
Застраховкa "Гражданска отговорност" на превозни средства
Застраховка "Обща гражданска отговорност"
Застраховки на кредити, гаранции и разни финансови загуби
Застраховка на правни разноски
Помощ при пътуване
Общо

1

2

3

4

в т. ч. на
населението

общо

в т. ч. от
населението

общо

Начислени застрахователни
обезщения

Брутен размер на начислените
застрахователни премии

Общо

Лице за контакт:
(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

(подпис)

в т. ч. със седалище извън
страната
12

ВЕСТНИК

Съставител:

Дата:

11

общо

Изплатени обезщетения по
активно презастраховане на
застрахователи

( Левове )

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:

Отстъпени премии по пасивно
презастраховане по договори,
пласирани на презастрахователи
в т. ч. със седаобщо
лище извън
страната
5
6

Активно и пасивно презастраховане
Получени обезщетения по
Начислени премии по активно
пасивно презастраховане по
презастраховане по договори,
договори, приети от презастраприети от застрахователи
хователи
в т. ч. със седав т. ч. със седаобщо
лище извън
общо
лище извън
страната
страната
7
8
9
10

СПРАВКА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ ЗА 2009 ГОДИНА

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

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

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

БРОЙ 6
С Т Р. 6 1

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

Указания за попълване на Справка за застрахователните премии и обезщетения по
застрахователни договори
Справката се попълва от всички застрахователни и презастрахователни предприятия, получили лиценз.
Групирането на видовете застраховки е съобразено с класификацията по раздели I и II, от приложението към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането.
В колони 1 и 2 се попълва брутният размер на застрахователните премии, включително отстъпените на презастрахователи премии и получените премии по активно презастраховане. Сумата се посочва преди облагането й с данък.
Застраховките на превозни средства (код 3130) включват: застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови; застраховка на релсови
превозни средства; застраховка на летателни апарати и застраховка на плавателни съдове, посочени в Закона за застраховането.
Застраховки „Гражданска отговорност на превозни средства“ (код 3170) включват: застраховки „Гражданска отговорност“, свързани с притежаването и използването на моторни превозни средства, летателни апарати и плавателни съдове, посочени в Закона за застраховането.
Застраховки на кредити, гаранции и разни финансови загуби (код 3190) включват: застраховка на кредити; застраховка на гаранции и застраховка на разни финансови загуби, посочени в Закона за застраховането.
Код 2000 „Животозастраховане“ е сума от кодове 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160 и 2170.
Код 3000 „Общо застраховане“ е сума от кодове от 3110 до 3210 включително (без код 3151).

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

СПРАВКА ЗА БРУТНИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ ЗА 2009 Г.
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ,
НАЧИСЛЕНИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
Код на
реда
б

а
1. Брутни начислени застрахователни премии по институционални сектори:

1

100

Нефинансови предприятия

110

Финансови предприятия

120

- Българска народна банка

121

- Търговски банки
- Други финансови посредници, с изключение на застрахователни компании и пенсионни фондове
- Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - включва финансови къщи, обменни бюра, застрахователни брокери и посредници и други финансови посредници
- Застрахователни компании и пенсионни фондове

122

Държавно управление

Хил. левове

123

124
125
130

- Централно държавно управление

131

- Местно държавно управление

132

- Социалноосигурителни фондове

133

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

140

Домакинства (физически лица)

150

Останал свят (нерезидентни единици)

160

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

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 – клонове , офиси и т.н. на
територията на друга община и не са на самостоятелен баланс или имат самостоятелно регистрирани поделения с тринадесетзначен код по
БУЛСТАТ представят:
- общ отчет – попълва се от отчетната единица по всички раздели и включва данните на всички клонове, офиси и т.н. независимо от местонамирането им;
- отделни отчети за всички 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;
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ППРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на пълно работно време.
ПРИМЕР 2:
В предприятието “Б” има 10 наети лица, на които работното време е 2 дни по 8 часа в седмицата. За изчисляването на средния списъчен брой
се изхожда от седмичния брой работни часове - в случая 16 часа (8 х 2). При нормална продължителност на работната седмица 40 часа (8
часа х 5 дни) коефициентът КЕПЗ за тези лица е равен на 16 часа : 40 часа = 0.40. Ако се приеме, че месецът има 30 календарни дни и лицата
са включени в списъчния брой през целия период, то ССБ = (10 х 0.40 х 30) : 30 = 4 лица.
7. В раздел 2 на формуляра се попълва информация за отработеното време и движението на персонала: приети и напуснали.
На кодове 1910, 1911, 1930 и 1931 се посочват действително отработените дни и часове на персонала, като тези на работещите на непълно работно време не се преизчисляват към пълна заетост. В отработените часове се включват и тези за извънреден труд. На код 1910 не се
включват дните за платен отпуск, отпуск по болест, неплатен отпуск и др. неотработени дни.
8. В раздел 3 на код 3100 се посочват всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите
по трудово или служебно правоотношение. Не се включват: 1) осигурителните вноски за сметка на работодателя, обезщетенията по КТ, ЗДС
и 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: ........................................................

х

2

3

общо

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

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

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

4613
4621
4622
4623

Тръбопроводи , електропроводи и далекосъобщителни линии

Други видове инженерно-строителни съоръжения

(Хил. левове)

Стойност на
обекта
1

Лице за контакт:

Съставител:

Ръководител:

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

х

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

ВЕСТНИК

Транспортна инфраструктура

4620

4612

Други видове нежилищни сгради

Строителни съоръжения и конструкции (4621+4622+4623)

4611

Търговски сгради

4610

Производствени сгради

Нежилищни сгради (4611+4612+4613)

а

Наименование на обекта

Код на
реда
б

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/

4501

4540

4531

4530

4523

4522

4521

4520

4510

х

1

б
4500

Код на
реда

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2009 г.

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане
към 31.12.2009г. (незавършено
строителство)
в т.ч. увелиобщо
чение или
к.(1-2+3-5+7)
намаление от
преоценка
6
7

ДЪРЖАВЕН

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)

а

Показатели

Дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане към
01.01.2009 г.
(незавършено
строителство)

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2009 ГОДИНА

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

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

БРОЙ 6
С Т Р. 6 7

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

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

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 6
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 9

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

Селскостопански науки
в т.ч.
общо
жени
9
10

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

доктори и
доктори на
науките

Естествени
науки
в т.ч.
общо
жени
3
4

ДЪРЖАВЕН

Код
на
реда

в т.ч.
жени
2

Общо

(Брой)

70

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 6

б
500
510

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

б
600
610

Код
на
реда

1

общо

в т.ч.
жени
2

Общо

3

общо

в т.ч.
жени
4
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

ДЪРЖАВЕН

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

българско

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

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

Код
на
реда

Общо
в т.ч.
общо
жени
1
2

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

БРОЙ 6
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 1

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

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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Приложение № 6
Приложение 6
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 ...........................................................................
Вид единица:

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗА 2009 ГОДИНА
Годишният отчет се попълва от всички специализирани инвестиционни предприятия, които са получили разрешение за осъществяването на
сделки, свързани с ценни книжа по реда на действащото законодателство, на основание на Закона за статистиката и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗПКО).
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. 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.

Наименование на формуляра
Справка за предприятието през 2009 година

2.

Счетоводен баланс към 31.12.2009 година

3.

Отчет за доходите за 2009 година

4.

Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2009 година

5.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2009 година

6.

Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12. 2009 година

7.

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

8.

Справка за приходите и разходите от лихви за 2009 година

9.

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

10.

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

11.

Справка за научноизследователската и развойна дейност ( НИРД ) през 2009 година
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

БРОЙ 6
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 6
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III. Място на извършване на дейността
На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва дейност?
Населено място, в което предприятието извършва дейността си (в преобладаващата част):
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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БРОЙ 6

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

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

62110

в това число:
Контролно участие

62111

Значително участие

62112

2. Дългови ценни книжа

62120

Държавни ценни книжа

62121

Компенсаторни ценни книжа

62122

Облигации

62123

Други

62124

3. Инвестиционни имоти

62130

4. Вземания от свързани предприятия

62140

5. Вземания по заеми

62150

6. Други

62160

Общо за група І

62100

II. Нетекущи нефинансови активи
1. Дълготрайни материални активи
2. Дълготрайни нематериални активи

62210
62220

Общо за група ІІ

62200

Общо за раздел А

62000

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

63110
63111
63120
63121
63130
63131
63140
63141
63100

II. Търговски инвестиции
1. Капиталови ценни книжа

63210

2. Дългови ценни книжа

63220

Държавни ценни книжа

63221

Облигации

63222

Други

63223

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

Код на
реда
б

3. Компенсаторни инструменти

63230

4. Деривативи

63240

5. Други

63250

Общо за група ІІ

63200

III. Нефинансови активи
1. Материални запаси

63310

2. Вземания

63320

в т.ч. от свързани предприятия

63321

Общо за група ІІІ

63300

IV. Разходи за бъдещи периоди

63400

Общо за раздел Б

63000

В. Получени чужди активи
I. Ценни книжа на клиенти
1. Акции

64110

2. Компенсаторни инструменти

64120

3. Инвестиционни бонове

64130

4. Други

64140

Общо за група І

64100

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

64210
64211
64220
64221

Общо за група ІІ

64200

Общо за раздел В

64000

Сума на актива (А+Б+В)

64500

Г. Условни активи

64600

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

Код на
реда

а

б

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

65110
65111

Акции котирани на финансовите пазари

65115

Акции некотирани на финансовите пазари

65116

Други видове основен капитал
2. Невнесен капитал

65112
65120

3. Изкупени собствени акции

65130

Общо за група I

65100

II. Резерви
1. Премийни резерви при емитиране на акции

65210

2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите

65220

3. Целеви разерви

65230

Общи

65231

Специални

65232

Други

65233

Общо за група IІ

65200

III. Преоценки

65300

IV. Финансов резултат
1. От предходни години

65410

Неразпределена печалба

65411

Непокрита загуба

65412

2. От текущия период

65420

Печалба

65421

Загуба

65422

Общо за група IV

65400

Общо за раздел А

65000

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

66110

2. Задължения към финансови предприятия

66120

в т. ч. към банки

66121

3. Задължения по търговски заеми

66130

4. Задължения по получени аванси

66140

5. Отсрочени данъци

66150

6. Други нетекущи задължения

66160

Общо за група I

66100

Общо за раздел Б

66000

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

67105

2. Задължения към акционерите за дивиденти

67110

3. Задължения в ценни книжа

67115

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

Раздели, групи, статии
а

б

4. Задължения към финансови предприятия

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

67120

в т. ч. към банки

67121

5. Задължения към доставчици

67125

6. Задължения по търговски заеми

67130

в т. ч. по лизинг

67131

7. Задължения по получени аванси

67135

8. Задължения към персонала

67140

9. Данъчни задължения

67145

10. Задължения към осигурителни предприятия

67150

11. Други

67155

Общо за група I

67100

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

67210

2. Задължения по парични средства на клиенти

67220

3. Други

67230

Общо за група IІ

67200

Общо за раздел В

67000

Г. Приходи за бъдещи периоди

68000

Сума на пасива (А+Б+В+Г)

68500

Д. Условни пасиви

68600

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

69113
69114

Разходи за лихви

Други разходи по финансови операции

69123
69124
69125

Разходи за амортизации

Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване

Други разходи

69200
69310
69300
69400

Общо за раздел А (I + II)

Б. Печалба от обичайната дейност

III. Извънредни разходи

В. Общо разходи (I + II + III)

Г. Печалба преди облагане с данъци

69410
69450
69490

Д. Нетна печалба (Г - IV)

Всичко (В + IV + Д)

Други

Общо за група ІV

69411
69412

Корпоративни данъци

IV. Разходи за данъци

69120
69100

Общо за група ІІ

69126

69122

Разходи за външни услуги

Лице за контакт:

(подпис)
(телефон)

(име,презиме,фамилия)

Дата:

2

(име,презиме,фамилия)

69890

69850

69800

69700

69710

69600

69500

1

ВЕСТНИК

Ръководител:
Съставител:

Всичко (В + Д)

Д. Нетна загуба (Г + IV)

Г. Загуба преди облагане с данъци

В. Общо приходи (I + II + III )

III. Извънредни приходи

Б. Загуба от дейността

Общо за раздел А (I + II)

69510
69520

II. Нефинансови приходи

69515

69514

69513

69518

69512

69511

Общо за група І

Други

Приходи от лихви

Положителни разлики от промяна на валутни курсове

в т.ч. от последваща оценка

Положителни разлики от операции с финансови активи

Приходи от дивиденти

б

предходна година

Сума - хил.лв.
текуща
година

ДЪРЖАВЕН

в т.ч. разходи за командировки

69121

Разходи за материални запаси

II. Нефинансови разходи

69110

69112

Отрицателни разлики от операции с финансови активи

Общо за група І

69111

а

Код на
реда

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

84

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

I. Финансови приходи

2

Наименование на приходите

I. Финансови разходи

1

предходна година
А. Приходи от дейността

б

а

текуща
година

Сума - хил.лв.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА

А. Разходи за дейността

Код на
реда

Наименование на разходите

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

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

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

С Т Р.
БРОЙ 6

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

б

Наименование на паричните потоци

а

62312
62313
62314
62315
62316
62310

Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи

Лихви, комисионни и други подобни

Получени дивиденти

Положителни и отрицателни валутни курсови разлики

Други парични потоци от инвестиционна дейност

Общо за група І

62300

62430
62440
62450
62460
62470
62480

Лихви, комисионни и други подобни

Парични потоци, свързани с възнаграждения

Положителни и отрицателни валутни курсови разлики

Плащания при разпределения на печалби

Платени и възстановени данъци върху печалба

Други парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност

62510
62520

Емитиране, продажба и обратно изкупуване на акции

Парични потоци, свързани с получени заеми

В. Парични потоци от финансова дейност

62400

62420

Парични потоци, свързани с нетекущи активи

2

плащания
3

нетен поток
4

постъпления
5

плащания

Предходен период
6

нетен поток

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Общо за раздел Б

62410

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност

Общо за раздел А

62323

Други парични средства от възложена инвестиционна дейност
62320

62322

Парични потоци, свързани с парични средства на клиенти

Общо за група ІІ

62321

Парични потоци, свързани с ценни книжа на клиенти

1

постъпления

Текущ период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

II. Парични потоци от възложена инвестиционна дейност

62311

Парични потоци, свързани с текущи финансови активи

І. Парични потоци от собствена инвестиционна дейност

А. Парични потоци от специализирана инвестиционна дейност

Код на
реда

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2009 ГОДИНА

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

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

БРОЙ 6
С Т Р. 8 5

б

62800

Е. Парични средства в края на периода
62810

62700

Д. Парични средства в началото на периода
Х

Х

Х

1

постъпления

Лице за контакт:

3

(телефон)

Дата:

6

нетен поток

(име,презиме,фамилия)

Х

Х

Х

5

плащания

(подпис)

Х

Х

Х

4

постъпления

(Хил. левове)

(име,презиме,фамилия)

нетен поток

Ръководител:
Съставител:

Х

Х

Х

2

плащания

Предходен период

86

в т.ч. по безсрочни депозити

62600

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

62550
62500

62540

Други парични потоци от финансова дейност

Общо за раздел В

62530

Положителни и отрицателни валутни курсови разлики

62521

а

Лихви, комисионни, дивиденти и други подобни

в т.ч. лихви

Код на
реда

Наименование на паричните потоци

Текущ период

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 6

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

б

a

6120

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

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
в
края на
увели- наманачалото
увеличе- намале(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

6111

в т. ч. проучване на природни минерални залежи

в това число:

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Показатели

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 6
С Т Р. 8 7

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

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)

2000

х

х

Нефинансови предприятия

2001

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

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 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

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

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

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 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

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

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

2245

х

х

2246

х

х
х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2243
2244

2247

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.

92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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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 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3
(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

a

б

1

платени/
получени
2

I. Приходи от лихви
Лихви по разплащателни сметки

61511

Лихви по депозитни сметки

61512

Лихви по дългови финансови инструменти

61513

Лихви по ДЦК

61514

Други лихви

61515

Общо за група І

61510

II. Разходи за лихви
Лихви по краткосрочни заеми

61521

Лихви по дългосрочни заеми

61522

Лихви по неизплатени заплати в срок

61523

Лихви по държавни вземания

61524

Лихви по търговски задължения

61525

Други лихви

61526

Общо за група ІІ

61520
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

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:
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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.
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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.

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

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

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

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

а

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: .......................................................
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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 6

б
500
510

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

б
600
610

Код
на
реда

1

общо

в т.ч.
жени
2

Общо

3

общо

в т.ч.
жени
4
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

ДЪРЖАВЕН

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

българско

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

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

Код
на
реда

Общо
в т.ч.
общо
жени
1
2

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

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

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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Приложение № 7
Приложение 7
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 ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА
ЗА 2009 ГОДИНА
Годишният отчет се попълва от всички здравноосигурителни дружества, които са лицензирани по реда на 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. 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.

Наименование на формуляра
Справка за предприятието през 2009 година

2.

Баланс към 31.12. 2009 година

3.

Отчет за доходите за 2009 година

4.

Справка към отчета за доходите за 2009 година

5.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2009 година

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

1
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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 (в преобладаващата част).
Област
Община
Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

В колко населени места Вашето предприятие извършва дейност?
(Брой)

* 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. Собственост
Собствеността на
предприятието е:
Държавна

Относителен дял от капитала в %

Националност на
чуждестранното участие

%
участие

Код

Общинска
Частна на местно лице
Частна на чуждестранно лице
Частна на неправителствена
организация
Общо
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

БАЛАНС КЪМ 31.12.2009 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
1. Програмни продукти

0101

2. Репутация

0103

3. Други
Общо по раздел А (1+2+3)

0105
0110

Б. ИНВЕСТИЦИИ
І. Земя и сгради
в т.ч. земя и сгради, използвани за собствени нужди
ІІ. Инвестиции в дъщерни, съвместни, асоциирани и други предприятия, в които дружеството има дялово участие
1. Акции и дялове в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
2. Дългови ценни книжа, издадени от и заеми предоставени на дъщерни, съвместни и
асоциирани предприятия
3. Други дялови участия
4. Дългови ценни книжа, издадени от и заеми, предоставени на други предприятия, в
които дружеството има дялово участие
Общо II (1+2+3+4)

0120
0119

0121
0122
0123
0124
0130

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

0131

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

0132

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

0133

3. Участие в инвестиционни пулове

0134

4. Заеми, гарантирани с ипотеки

0135

5. Други заеми

0136

6. Депозити в банки

0137

7. Други

0138

Общо III (1+2+3+4+5+6+7)

0140

Общо по раздел Б (I+II+III)

0150

В. ВЗЕМАНИЯ
І. Вземания по здравноосигурителни операции
1. Вземания от осигурени/осигуряващи лица
2. Вземания от посредници
Общо І (1+2)
ІІ. Други вземания
в т.ч. данъци за възстановяване
от тях: към общините
Общо по раздел В (I+II)

0161
0163
0160
0170
0171
0173
0180

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

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3

АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Г. ДРУГИ АКТИВИ
І. Други материални активи
1. Машини, съоръжения и оборудване

0191

2. Други

0195

Общо І (1+2)

0190

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

0201

в т.ч. блокирани парични средства

0202

2. Парични наличности по каса
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
3. Парични еквиваленти
Общо ІІ (1+2+3)
ІII. Други
Общо по раздел Г (I+II+III)

0205
0206
0208
0200
0220
0230

Д. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И НАТРУПАН ДОХОД
І. Натрупана лихва и рента /наем/

0240

ІІ. Отсрочени аквизиционни разходи

0250

ІІІ. Други разходи за бъдещи периоди и натрупан доход

0260

Общо по раздел Д (I+II+III)

0270

СУМА НА АКТИВА

0300

Е. УСЛОВНИ АКТИВИ

0400

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

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ
I. Записан акционерен капитал

0500

в т.ч. записан, но невнесен капитал

0501

собствени акции, изкупени

0502

II. Премии от емисии

0505

IІІ. Преоценъчен резерв

0510

IV. Резерви

0511

V. Неразпределена печалба

0513

VI. Непокрита загуба

0515

VIІ. Печалба за финансовата година

0517

VIІI. Загуба за финансовата година

0519

Общо по раздел А (I+II+III+IV+V-VI+VII-VIII)

0520

Б. ПОДЧИНЕНИ ПАСИВИ

0530

В. ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ
1. Пренос-премиен резерв

0540

2. Резерв за неизтекли рискове

0545

3. Резерв за предстоящи плащания

0550

4. Запасен фонд

0560

5. Резерв за бонуси и отстъпки

0565

6. Други технически резерви

0570

Общо по раздел В (1+2+3+4+5+6)

0580

Г. ЗАДЪЛЖЕНИЯ
І. Задължения по здравноосигурителни операции

0590

ІІ. Облигационни заеми
1. Конвертируеми заеми

0601

2. Други облигационни заеми

0603

Общо ІІ (1+2)

0600

ІІІ. Задължения към кредитни институции

0610

ІV. Други задължения

0620

в т.ч.: задължения към персонала

0621

задължения към социалното осигуряване

0622

данъчни задължения

0623

от тях: към общините

0624

Общо по раздел Г (I+II+III+IV)

0630

Д. НАТРУПВАНИЯ И ДОХОД ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

0640

СУМА НА ПАСИВА

0700

Е. УСЛОВНИ ПАСИВИ

0800
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА
Показатели

Код на
реда

а

б

I. Технически отчет
1. Спечелени премии
(а) брутни начислени (записани) премии

1101

(б) промяна в размера на пренос-премийния резерв (+/-)

1103

в т.ч. допълнителна сума за неизтекли рискове
Общо за 1 (а+б)

1104
1100

2. Разпределен приход от инвестиции,пренесен от нетехническия отчет (позиция ІІ 4)

1110

3. Друг технически приход

1120

4. Възникнали претенции
(а) изплатени претенции
(б) промяна в размера на резерва за предстоящи плащания (+/-)
Общо за 4 (а+б)

1131
1133
1130

5. Промени в други технически резерви, които не са показани в други позиции (+/-)

1140

6. Бонуси и отстъпки

1150

7. Нетни оперативни разходи
(а) аквизиционни разходи
(аа) в т.ч. аквизационни комисионни
(б) промяна в отсрочените аквизиционни разходи (+/-)
(в) административни разходи
Общо за 7 (а+б+в)

1151
1152
1153
1154
1165

8. Други технически разходи

1170

9. Промяна в запасния фонд (+/-)

1180

10. Междинен сбор - салдо на техническия отчет (1+2+3-4-5-6-7-8+9)

1200

II. Нетехнически отчет
1. Салдо по техническия отчет (позиция І 10)

1200

2. Приходи от инвестиции
(а) приход от дялови участия
в т.ч. приход, получен от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

1351
1352

(б) приход от други инвестиции
в т.ч. приход, получен от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
(ба) приход от земя и сгради
(бб) приход от други инвестиции
Общо за б (ба+бб)
(в) положителни разлики от преоценка на стойността на инвестициите
(г) печалби от реализацията на инвестиции
Общо за 2 (а+б+в+г)

1353
1354
1355
1356
1357
1359
1360

3. Разходи по инвестиции
(а) разходи по управление на инвестициите

1371

(б) отрицателни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

1373

(в) загуби от реализацията на инвестиции
Общо за 3 (а+б+в)

1375
1380

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

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 6
Сума - хил. лв.
текуща
предходна
година
година
1
2

Код на
реда

Показатели
а

б

4. Разпределен приход от инвестиции, пренесен в технически отчет (позиция І 2)

1385

5. Друг приход

1390

6. Други разходи, включително преоценки на стойности

1400

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

1410

8. Извънредни приходи

1420

9. Извънредни разходи

1430

10. Извънредна печалба или загуба (+/-) (8-9)

1440

11. Корпоративен данък

1445

12. Други данъци

1450

13. Печалба или загуба за финансовата година (+/-) (7+10-11-12)

1460

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

СПРАВКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА
Показатели

Код на
реда

а

б

I. Технически отчет
7. (в) Към административни разходи: (в=ва+вб+вв+вг+вд)
(ва) за материали и външни услуги
от тях: плащания на агенции за набиране на персонал
(вб) за възнаграждения
(вв) за осигуровки
(вг) амортизация
(вд) други административни разходи
в т.ч. разходи за командировки
II. Нетехнически отчет
Самостоятелни позиции:
Приход от лихви*
от тях: приход от лихви от финансови институции (вкл. от застрахователи)
приход от лихви по търговски вземания
Разходи за лихви*
от тях: начислени лихви към финансови институции (вкл. към застрахователи)
начислени лихви по търговски задължения
Положителни разлики от промяна на валутни курсове**
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове**

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

1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1163

1550
1551
1553
1560
1561
1563
1570
1580

*) Посочват се съответно всички приходи от и разходи за лихви.
**) Посочват се всички разлики от промяна на валутни курсове

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

б

Показатели

a

6120

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

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

6111

в т. ч. проучване на природни минерални залежи

в това число:

6110

Продукти от развойна дейност

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 6
С Т Р. 1 1 7

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

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: .......................................................
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 – 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 клонове, офиси и т.н. независимо от местонамирането им;
- отделни отчети за всички 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.

Отчетна единица: ........................................................
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строителство и
закупуване

4613
4621
4622
4623

Транспортна инфраструктура

Тръбопроводи , електропроводи и далекосъобщителни линии

Други видове инженерно-строителни съоръжения

4620

4612

Други видове нежилищни сгради
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обекта
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Лице за контакт:

Съставител:

Ръководител:

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)
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(телефон)

(подпис)

х

ВЕСТНИК

Строителни съоръжения и конструкции (4621+4622+4623)

4611

Търговски сгради

4610

Производствени сгради

Нежилищни сгради (4611+4612+4613)

а

Наименование на обекта

Код на
реда
б

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/

4501

4540

4531

4530

4523

4522

4521

4520

4510

х

1

б
4500

общо

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

ДЪРЖАВЕН

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)

Код на
реда

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2009 г.

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане
към 31.12.2009г. (незавършено
строителство)
в т.ч. увелиобщо
чение или
к.(1-2+3-5+7)
намаление от
преоценка
6
7
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Показатели

Дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане към
01.01.2009 г.
(незавършено
строителство)

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2009 ГОДИНА

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

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

С Т Р.
БРОЙ 6

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 5

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

Технически
науки
3

Медицински
науки
4

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

1

Отчет
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

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

Обществени науки
6

1

Общо

(Хил. левове)

Хуманитарни
науки
7

ДЪРЖАВЕН

Код на
реда
б
200
210
220
230
240
250
260

Селскостопански науки
5
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(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: .......................................................

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 6

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

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

доктори и
доктори на
науките

Естествени
науки
в т.ч.
общо
жени
3
4
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в т.ч.
жени
2

Общо

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
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б
500
510

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

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

Код
на
реда

Общо
в т.ч.
общо
жени
1
2

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

С Т Р.

130

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

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

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

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

С Т Р. 1 3 3

С Т Р.

134

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

Приложение № 8
Приложение 8
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 ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
ЗА 2009 ГОДИНА
Годишният отчет на пенсионноосигурително дружество се попълва от всички лицензирани пенсионноосигурителни дружества, 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. 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.

Наименование на формуляра
Справка за предприятието през 2009 година

2.

Баланс към 31.12. 2009 година

3.

Отчет за доходите за 2009 година

4.

Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2009 година

5.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2009 година

6.

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

7.
8.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2009 година
Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2009 година

9.

Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 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
Факс***

Мобилен телефон
Телефони***

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

Код по ЕКАТТЕ**

В колко населени места Вашето предприятие извършва дейност?
(Брой)

* 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

III. Собственост
Собствеността на
предприятието е:
Държавна

Относителен дял от капитала в %

Националност на
чуждестранното участие

%
участие

Общинска
Частна на местно лице
Частна на чуждестранно лице
Частна на неправителствена
организация
ОБЩО:

ОБЩО:

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 ...........................................................................

БАЛАНС КЪМ 31.12.2009 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

0011

2. Сгради

0012

3. Машини и оборудване

0013

4. Автомобили

0014

5. Други нетекущи материални активи

0015

6. Разходи за придобиване и ликвидация на нетекущи материални активи

0016

Общо за група I:

0010

II. Нетекущи нематериални активи
1. Права върху собственост, в т.ч:
- лицензии
2. Програмни продукти
3. Други нетекущи нематериални активи
Общо за група II:

0021
0022
0023
0024
0020

III. Нетекущи финансови активи
1. Финансови активи на собствени средства

0031

1.1. Дялово участие

0032

1.2. Ценни книжа

0033

1.3. Други нетекущи финансови активи

0034

2.Финансови активи на специализирани резерви
Общо за група III:
ІV. Инвестиционни имоти

0035
0030
0040

V. Други нетекущи активи, в т.ч.
1. Отсрочени данъчни активи

0041

2. Разходи за бъдещи периоди

0042

Общо за група V:

0045

Общо за раздел "А":

0100

Б. Текущи активи
І. Материални запаси

0050

II. Текущи вземания
1. Вземания от свързани предприятия

0061

2. Вземания от клиенти и доставчици

0062

3. Съдебни и присъдени вземания

0063

4. Данъци за възстановяване

0064

5. Авансово платен данък

0065

6. Други текущи вземания

0066

Общо за група II:

0060

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

Код на
реда

а

б

III. Текущи финансови активи
1. Финансови активи на собствени средства

0071

1.1. Финансови активи в свързани предприятия

0072

1.2. Ценни книжа

0073

1.3. Други текущи финансови активи

0074

2. Финансови активи на специализирани резерви
Общо за група ІII:

0075
0070

IV. Парични средства
1. Парични средства в брой
- от тях: левовата равностойност на чуждестранната валута
2. Парични средства по разплащателни сметки
- от тях: левовата равностойност на чуждестранната валута
3. Парични средства по банкови депозити
- от тях: левовата равностойност на чуждестранната валута
- Парични средства по банкови депозити със срок на падежа до 1 година
4. Блокирани парични средства
- от тях: левовата равностойност на чуждестранната валута
5. Парични еквиваленти
- от тях: левовата равностойност на чуждестранната валута
Общо за група IV:
V. Разходи за бъдещи периоди
Общо за раздел "Б":

0076
0077
0078
0079
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0080
0090
0200

СУМА НА АКТИВА (А+Б)

0300

В. Условни активи

0350

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. Основен капитал
1. Регистриран капитал
- акционерен капитал:

0411
0412

- котирани акции на финансови пазари

0413

- некотирани акции на финансови пазари

0414

- други видове основен капитал
2. Невнесен капитал
3. Изкупени собствени акции
Общо за група I:

0415
0416
0417
0410

IІ. Резерви
1. Премии от емисия

0421

2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

0422

3. Целеви резерви, в т.ч:

0423

3.1. Общи резерви
3.2. Други резерви
Общо за група IІ:

0424
0425
0420

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

0431

1.1. Неразпределена печалба

0432

1.2. Непокрита загуба

0433

1.3. Еднократен ефект от промяна в счетоводната политика

0434

2. Текуща печалба
3. Текуща загуба

0435
0436

Общо за група ІІІ:

0430

Общо за раздел "А":

0400

Б. Специализирани резерви
1. Пенсионен резерв

0511

1.1. УПФ

0512

1.2. ДПФ

0513

2. Резерв за гарантиране на минимална доходност
2.1. УПФ
2.2. ППФ
Общо за раздел "Б":

0514
0515
0516
0500

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

0611
0612
0610

II. Други нетекущи пасиви, в т.ч.
1. Отсрочени данъчни пасиви
2. Приходи за бъдещи периоди

0621
0622

Общо за група II:

0620

Общо за раздел "В":

0700

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

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 9

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

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

0811

1.1. Пенсионен резерв към УПФ

0812

1.2. Пенсионен резерв към ДПФ

0813

1.3. Други

0814

2. Задължения към свързани предприятия

0815

3. Задължения към финансови предприятия, в т.ч:

0816

- към банки

0817

4. Задължения към доставчици и клиенти

0818

5. Задължения по търговски заеми

0819

6. Задължения към персонала

0820

7. Задължения към осигурителни предприятия

0821

8. Данъчни задължения

0822

9. Провизии

0823

10. Други текущи задължения

0824

Общо за група I:

0810

II. Приходи за бъдещи периоди

0850

Общо за раздел "Г":

0800

СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

0900

Д. Условни пасиви

0950
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

140

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА
Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

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

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

1120

2. Разходи за външни услуги, в т.ч:

1130

- за реклама

1131

- за банка попечител

1132

- за инвестиционни посредници

1133

- за осигурителни посредници

1134

3. Разходи за амортизации

1140

4. Разходи за възнаграждения

1150

5. Разходи за осигуровки

1160

6. Разходи за командировки

1170

7. Други разходи, в т.ч.:

1180

- обезценка на активи

1181

- провизии

1182

Общо за група І:

1100

ІІ. Суми с корективен характер
1. Балансова стойност на продадени активи

1010

2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин

1020

3. Други суми с корективен характер

1030

Общо за група ІІ:

1000

ІІІ. Разходи за управление на собствени средства
1. Разходи за лихви

1210

2. Разходи по операции с ценни книжа, в т.ч.:

1220

- от преоценка

1221

- комисионни на инвестиционни посредници

1222

3. Разходи по операции с чуждестранна валута

1230

4. Други разходи, в т.ч:

1240

- за инвестиционни имоти

1241

Общо за група ІІІ:

1200

ІV. Разходи за инвестиране на специализираните резерви
1. Разходи за лихви

1361

2. Разходи по операции с ценни книжа, в т.ч.:

1362

- от преоценка

1366

- комисионни на инвестиционни посредници

1367

3. Разходи по операции с чуждестранна валута

1363

4. Други разходи, в т.ч:

1364

- за инвестиционни имоти

1365

Общо за група ІV:

1360

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

V. Заделени специализирани резерви
1. Пенсионен резерв за УПФ

1371

2. Пенсионен резерв за ДПФ

1372

3. Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

1373

4. Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

1374

Общо за група V:

1370

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

1300

В. Печалба от дейността

1310

VІ. Извънредни разходи

1250

Г. Общо разходи (Б+VІ)

1350

Д. Счетоводна печалба

1400

VІІ. Данъчен разход/приход

1450

Е. Печалба (Д - VІІ)

0454

Всичко (Г + VІІ + Е)

1500

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

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

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

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

1551

2. От ППФ

1552

3. От ДПФ

1553

4. От ДПФПС

1554

Общо за група І:

1610

ІІ. Приходи от управление на собствени средства
1. Приходи от лихви

1621

2. Приходи от дялово участие, в т.ч:

1622

- дивиденти

1623

3. Приходи от операции с ценни книжа, в т.ч.:

1624

- от преоценка

1628

4. Приходи от операции с чуждестранна валута

1625

5. Други приходи, в т.ч:

1626

- от инвестиционни имоти

1627

Общо за група ІІ:

1620

ІІІ. Приходи от инвестиране на специализирани резерви
1. Приходи от лихви

1631

2. Приходи от дялово участие, в т.ч.

1632

- дивиденти

1633

3. Приходи от операции с ценни книжа, в т.ч:

1634

- от преоценка

1638

4.Приходи от операции с чуждестранна валута

1635

5. Други приходи от финансови операции, в т.ч:

1636

- от инвестиционни имоти

1637

Общо за група ІІІ:

1630

ІV. Освободени резерви за гарантиране на минималната доходност
1. На УПФ

1641

2. На ППФ

1642

Общо за група ІV:

1640

Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ+III+IV)

1600

В. Загуба от дейността

1810

V. Извънредни приходи

1750

Г. Общо приходи (Б+V)

1800

Д. Счетоводна загуба

1850

Е. Загуба (Д+VII)

0455

Всичко (Г+Е)

1900
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

2212
2213
2214
2215

7. Платени и възстановени данъци върху печалбата

8. Плащания при разпределения на печалби

9. Други парични потоци от основна дейност

2303
2304
2305
2306
2307

3. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи

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

5. Парични потоци от операции с чуждестранна валута

6. Други парични потоци от инвестиционна дейност, в т.ч:

- от инвестиционни имоти

2300

2302

2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи

3

нетен поток
4

постъпления
5

плащания

6

нетен поток

ВЕСТНИК

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)

2301

1. Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

2200

2211

6. Парични потоци от операции с чуждестранна валута

Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)

2210

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

2207

1.6. Други
2209

2206

1.5. Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

4. Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници

2205

1.4. Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

2208

2204

1.3. Пенсионен резерв за ДПФ

3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения

2203

1.2. Пенсионен резерв за УПФ

2

плащания

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

2. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

2202

1.1. Такси

1

постъпления

Предходен период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

142

1. Парични потоци от/към ПФ
2201

б

а

А. Парични потоци от оперативна дейност

Код на
реда

Текущ период

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2009 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци

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

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

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

С Т Р.
БРОЙ 6

б

а

2600
2700

2407

7. Други парични потоци от финансова дейност

Е. Парични средства в края на периода

2406

6. Парични потоци от операции с чуждестранна валута

Д. Парични средства в началото на периода

2405

5. Плащания на задължения по лизингови договори

2500

2404

4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други

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

2403

3. Парични потоци, свързани с получени заеми

2400

2402

2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците

Всичко парични потоци от финансова дейност (В)

2401

1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа

В. Парични потоци от финансова дейност

Код на
реда

Наименование на паричните потоци

Х

Х

Х

1

постъпления

Лице за контакт:

Съставител:

Х

Х

Х

4

постъпления

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

3

нетен поток

Дата:

Х

Х

Х

5

плащания

(телефон)

6

нетен поток

(Хил. левове)

(подпис)

Предходен период

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:

Х

Х

Х

2

плащания

Текущ период

БРОЙ 6
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 4 3

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

б

Показатели

a

6120

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

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

6111

в т. ч. проучване на природни минерални залежи

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

144

в това число:

6110

Продукти от развойна дейност

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 6

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 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
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(Хил. левове)

Стойност
преди
Код на Номинална
последна
реда
стойност
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: .......................................................
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:

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 9

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 – 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 клонове, офиси и т.н. независимо от местонамирането им;
- отделни отчети за всички 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.

Отчетна единица: ........................................................
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Разходи за придобиване на ДМА
през текущата година чрез
строителство и закупуване
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Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

4613
4621
4622
4623

Транспортна инфраструктура

Тръбопроводи , електропроводи и далекосъобщителни линии

Други видове инженерно-строителни съоръжения

4620

4612

Други видове нежилищни сгради

(Хил. левове)
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Съставител:

Ръководител:

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)
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Дата:

(телефон)
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ВЕСТНИК

Строителни съоръжения и конструкции (4621+4622+4623)

4611

Търговски сгради

4610

Производствени сгради

Нежилищни сгради (4611+4612+4613)

а

Наименование на обекта

Код на
реда
б

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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4540
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4530

4523

4522

4521

4520

4510

х
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Код на
реда

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2009 г.

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане
към 31.12.2009г. (незавършено
строителство)
в т.ч. увелиобщо
чение или
к.(1-2+3-5+7)
намаление от
преоценка
6
7

ДЪРЖАВЕН

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)

а

Показатели

Дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане към
01.01.2009 г.
(незавършено
строителство)

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2009 ГОДИНА

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

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

БРОЙ 6

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

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

Селскостопански науки
в т.ч.
общо
жени
9
10

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

доктори и
доктори на
науките

Естествени
науки
в т.ч.
общо
жени
3
4

ДЪРЖАВЕН

Код
на
реда

в т.ч.
жени
2

Общо

(Брой)
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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 6

б
500
510

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

б
600
610

Код
на
реда

1

общо

в т.ч.
жени
2

Общо

3

общо

в т.ч.
жени
4
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
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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

българско

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

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

Код
на
реда

Общо
в т.ч.
общо
жени
1
2

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

БРОЙ 6
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С Т Р. 1 5 5
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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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Приложение № 9
Приложение 9
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 ...........................................................................
Вид на пенсионния фонд:

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОНЕН ФОНД ЗА 2009 ГОДИНА
Годишният отчет на пенсионните фондове се попълва от всички пенсионни фондове, учредени и управлявани от лицензирани пенсионноосигурителни дружества, 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. 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.

Баланс към 31.12. 2009 година

Наименование на формуляра

2.

Отчет за доходите за 2009 година

3.

Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2009 година

4.

Справка за брой членове, осигурителни вноски и осигурителни плащания към 31.12.2009 г.

5.

Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2009 година
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Отчетна единица: .......................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

БАЛАНС КЪМ 31.12.2009 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Инвестиции
I. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност, издадени в Република България
1. Дялови ценни книжа

0101

- Акции и права

0103

- Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

0105

2. Дългови ценни книжа

0107

- Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата

0109

- Корпоративни облигации

0111

- Ипотечни облигации

0113

- Общински облигации

0115

3. Хеджиращи инструменти
Общо за група I:

0117
0100

II. Чуждестранни финансови активи, отчитани от справедлива стойност
1. Дялови ценни книжа

0201

- Акции

0203

- Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

0205

2. Дългови ценни книжа
- Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави членки, централните им банки, държави
посочени в наредба на КФН, от ЕЦБ и/или ЕИБ
- Корпоративни облигации

0207
0209
0211

- Ипотечни облигации

0213

- Общински облигации

0215

3. Хеджиращи инструменти
Общо за група II:

0217
0200

III. Банкови депозити
1. Банкови депозити в Република България
2. Банкови депозити извън Република България
Общо за група III:

0301
0303
0300

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

0401
0403

Общо за група IV:

0400

Общо за раздел "А":

0500

Б. Парични средства
1. Парични средства на каса
- от тях левовата равностойност на чуждестранната валута
2. Парични средства по разплащателни сметки
Общо за раздел "Б":

0601
0603
0605
0600

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

Код на
реда

а

б

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

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

0701

- Вземания от контрагенти от Република България, свързани с хеджиращи инструменти

0703

- Вземания от чуждестранни контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

0705

- Вземания по репо сделки

0707

2. Вземания от ПОД, в т.ч.

0709

- от пенсионен резерв

0711

3. Други текущи вземания

0713

Общо за раздел "В":

0700

Сума на актива: (А + Б + В)

0750

Г. Условни активи

0755

ПАСИВ
Код на
реда

Раздели, групи, статии
а

б

А. Резерв за гарантиране на минималната доходност

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

0850

Б. Нетекущи задължения
1. Нетекущи задължения към осигурени лица

0801

2. Нетекущи задължения към пенсионери

0803

Общо за раздел "Б":

0800

В. Текущи задължения
1. Текущи задължения към осигурени лица

0901

2. Текущи задължения към пенсионери

0903

3. Текущи задължения към ПОД

0905

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

0907

- Задължения към контрагенти от Република България, свързани с хеджиращи инструменти

0909

- Задължения към чуждестранни контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

0911

- Задължения по репо сделки

0913

5. Други текущи задължения

0915

Общо за раздел "В":

0900

Сума на пасива: (А + Б + В)

0950

Г. Условни пасиви

0955
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 ДОХОДИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

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

I. Разходи за инвестиции
1.Разходи за лихви

1101

2. Разходи по операции с ценни книжа, в т.ч:

1103

- от преоценка

1105

- комисионни на инвестиционни посредници

1107

3. Разходи по операции с чуждестранна валута

1109

4. Разходи по инвестиционни имоти

1111

5. Други разходи

1113

Всичко за група I:

1110

Положителен резултат от инвестиране на средства

1145

II. Извънредни разходи

1120

III. Общо разходи (I + II)

1130

IV. Доход
- за осигурени лица

1141

- за ПОД

1143

Всичко за група IV:

1140

Всичко: (I + II + IV)

1150

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

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

I. Приходи от инвестиции
1. Приходи от дивиденти

1201

2. Приходи от лихви

1203

3. Приходи от операции с ценни книжа, в т.ч:

1205

- от преоценка

1207

4. Приходи от операции с чуждестранна валута

1209

5. Приходи от инвестиционни имоти

1211

6. Други приходи

1213

Всичко за група I:

1210

Отрицателен резултат от инвестиране на средства

1245

II. Извънредни приходи

1220

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

1235

ІV. Общо приходи (І + ІІ + ІІІ)

1230

V. Отрицателен резултат

1240

Всичко : (ІV+V)

1250

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

2300

2227

Г. Парични средства в края на периода

2225

10. Други парични потоци
2100

2223

9. Парични потоци свързани с инвестиционни имоти

В. Парични средства в началото на периода

2221

8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

2400

2219

7. Парични потоци от сделки с инвестиции

Б. Изменение на паричните средства през периода

2217

2215

6. Парични потоци от лихви

2213

4.4. Други

X
X

X

3

X

X

X

4

постъпления

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

нетен поток

X

X

X

5

Дата:

плащания

(телефон)

(подпис)

6

нетен поток

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Съставител:

Ръководител:

X

X

X

2

плащания

Предходен период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

5. Парични потоци от дивиденти

2211

4.3. Пенсионен резерв

2207
2209

2205

4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

4.2. Резерв за гарантиране на минималната доходност

2203

3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове

4.1. Такси

2201

1

б

2. Парични потоци, свързани с пенсионери

постъпления

Код на
реда

1. Парични потоци, свързани с осигурени лица

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност

а

Наименование на паричните потоци

Текущ период

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2009 ГОДИНА

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

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

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

СПРАВКА ЗА БРОЙ ЧЛЕНОВЕ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ
КЪМ 31.12.2009 Г.
Код на
реда
б

Показатели
а

текуща
година
1

предходна
година
2

І.Членове на пенсионния фонд - Брой
1. Осигурени лица

6001

- с периодични или еднократни вноски

6003

- с преустановени вноски

6005

2. Пенсионери

6007

3. Осигурени лица, напуснали пенсионния фонд

6009

Общо (1+2):

6010

ІІ. Осигурителни вноски - Хил. лева
1. Осигурителни вноски, получени по индивидуални договори

6011

2. Осигурителни вноски, получени от работодатели

6013

3. Осигурителни вноски, получени от други осигурители

6015

4. Получени суми от друг пенсионен фонд

6017

Общо (1+2+3+4):

6020

ІІІ. Осигурителни плащания - Хил. лева
1. Периодични пенсионни плащания

6021

2. Еднократни пенсионни плащания

6023

- в т.ч.: прехвърлени суми към НОИ по § 4 от ПЗР на КСО

6025

3. Еднократно изплатени суми на осигурени лица

6027

4. Прехвърлени суми към друг пенсионен фонд

6029

Общо (1+2+3+4):

6030

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

УКАЗАНИЯ

КЪМ СПРАВКАТА ЗА БРОЙ ЧЛЕНОВЕ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЕНСИОНЕН ФОНД
Справката се попълва от всички пенсионни фондове по показателите, съответстващи на спецификата на дейността на фонда.
І. БРОЙ ЧЛЕНОВЕ НА ПЕНСИОННИЯ ФОНД
1. Осигурени лица:
- Осигурени лица с периодични или еднократни вноски – осигурените лица, които активно участват (внасят) в пенсионния фонд;
- Осигурени лица с преустановени вноски – осигурените лица, преустановили вноските си, но имащи наличност по индивидуалната си
осигурителна партида.
2. Пенсионери – осигурените лица, които получават пенсии.
3. Осигурени лица, напуснали пенсионния фонд – осигурените лица със закрити осигурителни партиди (както лицата, изтеглили цялата
си осигурителна сума, така и тези, прехвърлили сумата си към друг пенсионен фонд). За професионалните фондове тук ще бъдат включени и
лицата, които имат право до 31.12.2009 г. да се пенсионират преди навършването на изискваната възраст и техните пенсионни плащания са
прехвърлени към Националния осигурителен институт.
ІІ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ /не се включват начислените лихви по тях/.
Осигурителните вноски са сума от:
1. Осигурителни вноски, получени по индивидуални договори – осигурителните вноски, получени през годината по индивидуални договори.
2. Осигурителни вноски, получени от работодатели – осигурителните вноски, получени през годината от работодатели.
3. Осигурителни вноски, получени от други осигурители – осигурителните вноски, получени през годината от други осигурители.
4. Получени суми от друг пенсионен фонд – прехвърлените осигурителни вноски през годината от друг пенсионен фонд.
ІІІ. ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ – /не се включват плащания към държавния бюджет/ сума от:
1. Периодични пенсионни плащания – всички плащания на пенсии през годината, които имат постоянна същност.
2. Еднократни пенсионни плащания – еднократни плащания през годината на лица, придобили право на пенсия.
За професионалните фондове тук ще се посочат и сумите прехвърлени на НОИ за пенсионни плащания по § 4 от ПЗР на КСО.
3. Еднократно изплатени суми на осигурени лица – еднократно изплатените през годината суми на осигурени лица преди добиване право на пенсия.
4. Прехвърлени суми към друг пенсионен фонд – прехвърлените осигурителни вноски през годината към друг пенсионен фонд.

БРОЙ 6

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
преди
Код на Номинална
последна
реда
стойност
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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Стойност
преди
Код на Номинална
последна
реда
стойност
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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Приложение № 10
Приложение 10
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 ...........................................................................

СТАТИСТИЧЕСКИ СПРАВКИ ЗА БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И БАНКИ
ЗА 2009 ГОДИНА
Статистическите справки се попълват от бюджетните предприятия (министерства, агенции, общини и др.) и банките за техните поделения и/
или дейности, на основание на Закона за статистиката, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху
доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Представянето на статистическите справки 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.

№
1.

Справка за предприятието през 2009 година

Наименование на формуляра

2.

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

3.

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

4.

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

С Т Р.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

БРОЙ 6
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: .......................................................
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
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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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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.

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

х

2

3
х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА
5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

4613
4621
4622
4623

Транспортна инфраструктура

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)

4611

Търговски сгради

4610

Производствени сгради

Нежилищни сгради (4611+4612+4613)

а

Наименование на обекта

Код на
реда
б

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/

4501

4540

4531

4530

4523

4522

4521

4520

4510

х

1

б
4500

общо

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

ДЪРЖАВЕН

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)

Код на
реда

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2009 г.

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане
към 31.12.2009г. (незавършено
строителство)
в т.ч. увелиобщо
чение или
к.(1-2+3-5+7)
намаление от
преоценка
6
7

176

а

Показатели

Дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане към
01.01.2009 г.
(незавършено
строителство)

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2009 ГОДИНА

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

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

С Т Р.
БРОЙ 6

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 7

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

Технически
науки
3

Медицински
науки
4

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

1

Отчет
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

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

Обществени науки
6

1

Общо

(Хил. левове)

Хуманитарни
науки
7

ДЪРЖАВЕН

Код на
реда
б
200
210
220
230
240
250
260

Селскостопански науки
5

178

(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: .......................................................

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 6

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

Селскостопански науки
в т.ч.
общо
жени
9
10

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

доктори и
доктори на
науките

Естествени
науки
в т.ч.
общо
жени
3
4

(Брой)

ДЪРЖАВЕН

Код
на
реда

в т.ч.
жени
2

Общо

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

БРОЙ 6
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 7 9

б
500
510

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

ДЪРЖАВЕН

Лице за контакт:

в т.ч.
жени
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5
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3
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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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Код по
КИД 2008
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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
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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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СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № 1
от 7 януари 2010 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание,
проведено на 7 януари 2010 г., обсъди въпроса за
обявяване на процедура за издаване на лицензии
за телевизионна дейност за национални програми,
които могат да бъдат разпространявани чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово
радиоразпръскване.
За да се произнесе, Съветът взе предвид следното:
Министерският съвет прие План за въвеждане
на наземно радиоразпръскване (DVB-T) в Република
България (плана). Съгласно плана преминаването от
аналогово към цифрово разпространение на телевизионни програми преминава през две фази. Първата
фаза включва изграждане на една национална мрежа
и четири регионални – за градовете София, Варна,
Бургас и Пловдив.
Създаването на програми, предназначени за разпространение чрез електронна съобщителна мрежа
за наземно цифрово радиоразпръскване, се осъществява въз основа на лицензия, издадена от Съвета за
електронни медии по реда на глава шеста, раздел
ІІа от Закона за радиото и телевизията. Лицензията дава право програмите да се разпространяват
от предприятие, на което е издадено разрешение
от Комисията за регулиране на съобщенията за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване
на електронни съобщения чрез мрежи за наземно
цифрово радиоразпръскване на териториалния обхват,
посочен в разрешението.
Предвид издаденото от КРС разрешение за изграждане на национална мрежа в изпълнение на първия
етап от плана Съветът реши по своя инициатива да
открие процедурa за издаване на лицензии за телевизионна дейност с национален териториален обхват.
Кандидатите за лицензия могат да бъдат както
лицензирани и регистрирани оператори, вписани в
публичния регистър на СЕМ, така и лица, които не
са вписани в регистъра и отговарят на изискванията
на Закона за радиото и телевизията.
Съгласно разпоредбите на чл. 116е, ал. 2 ЗРТ
решението подлежи на публикуване в страницата
на Съвета в интернет.
Предвид горното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 18
във връзка с чл. 116е, ал. 1 и 2 от Закона за радиото
и телевизията Съветът за електронни медии реши:
Открива по своя инициатива и обявява процедура
за издаване на лицензии за телевизионна дейност
за създаване на програми с национален обхват,
предназначени за разпространение чрез електронна
съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване.
Кандидатите за издаване на лицензии следва да
подадат:
1. заявление (по образец);
2. доказателства за възможности за създаване на
качествена собствена продукция;
3. проект на бизнес план за осъществяване на
дейността;
4. документите по чл. 111 ЗРТ (за кандидатите,
които не са вписани в регистъра по чл. 125б ЗРТ);
5. такса за проверка на редовността на документите.
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Срок за подаване на документите: до 16,30 ч. на
25 февруари 2010 г.
Място за подаване на документите: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство. Документи,
подадени по поща, не се приемат.
Заявлението за участие (по образец) и методическите указания за попълване на документите за
участие в процедура за издаване на лицензии за телевизионна дейност за национални програми, които
могат да бъдат разпространявани чрез електронна
съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване, са публикувани на електронната страница
на Съвета: www.cem.bg.
И.д. председател: Мая Вапцарова
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ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 701
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, съставляващ УПИ VIII за физкултурен терен
в кв. 17, с. Ракитница, община Стара Загора, с площ
24 258 кв. м заедно с построената в него масивна
сграда на два етажа: първи етаж – 77,52 кв. м,
състоящ се от 3 помещения със санитарен възел,
втори етаж – 115,98 кв. м, състоящ се от едно помещение, и външно стълбище – 15,18 кв. м.
3. Определя метод на продажба – публичен търг
с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена за продажба
в размер 161 550 лв. (без ДДС).
5. Определя стъпка за наддаване в размер
10 000 лв.
6. Утвърждава депозит в размер 20 000 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, в срок
до 17.ІІ.2010 г. (17.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
16.ІІ.2010 г. (16.ІІІ.2010 г.).
9. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на 16.ІІ.2010 г.
(16.ІІІ.2010 г.).
10. Срок за подаване на предложенията за
участие – 10 ч. на 18.ІІ.2010 г. (18.ІІІ.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на Община Стара Загора.
11. Ден и час на търга – 18.ІІ.2010 г. (18.ІІІ.2010 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
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12. Ако търгът не се състои на 18.ІІ.2010 г., той
ще се проведе на 18.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.

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

Върховният административен съд на основание
чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от Янко Илиев Пенков срещу чл. 43а, ал. 1 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), приета с
Постановление № 197 на Министерския съвет от
27.ІХ.2000 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите, приета с Постановление № 30
на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 81 от
2000 г.), в частта му „след 1 януари 2001 г.“, по което
е образувано административно дело № 14591/2009 г.
по описа на Върховен административен съд, І колегия, І-А отделение.
430
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от Областния управител на област Ловеч срещу
Решение № 514 от 27.ХІ.2009 г. на Общинския съвет – Угърчин, на основание чл. 32 от Закона за
пряко участие на гражданите в държавната власт
и местното самоуправление, по което е образувано
адм. д. № 394/2009 г. по описа на Административния съд – Ловеч.
394
Административният съд – Разград, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от: 1.
ЕТ „Веселин Илиев – И – Вес“ със седалище и
адрес на управление Разград, ж. к. Орел 23, вх. Е,
ет. 23; 2. ЕТ „Коки – Никола Колев“ със седалище
и адрес на управление Разград, ж. к. Орел, бл. 7,
вх. 6, ет. 4, ап. 12; 3. ЕТ „Чолак – СХ – Сюлбие
Ахмед“ със седалище и адрес на управление с.
Дянково, община Разград, ул. Панега 4; 4. ЕТ
„Неделчо Иванов Иванов“ със седалище и адрес
за управление с. Гецово, община Разград, ул.
Тракия 10; 5. „Алкатур“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Разград, ул. Иван Вазов 14,
против Решение № 568 от 24.ХІ.2009 г. на Общинския съвет – Разград, отразено в протокол № 31
от 24.ХІ.2009 г., за провеждане на конкурси за
възлагане на превози по линии от общинската и
републиканската транспортна схема от квотата на
община Разград, по което е образувано адм. дело
№ 176/2009 по описа на Административен съд – Разград. Същото е насрочено за 25.ІІ.2010 г. в 10 ч.
431
Административният съд – София област, на
основание чл. 181, ал. 1 и чл. 184 във връзка с
чл. 157, ал. 1 – чл. 163, ал. 1 и 2 АПК е образувал адм. д. № 1024/2009 по описа на съда със
страни: оспорващ – кметът на община Челопеч, и
ответник – Общинският съвет – Челопеч, което е
насрочено за разглеждане на 23.ІІ.2010 г. в 14 ч. и
по което предмет на оспорване е решение № 311
на Общинския съвет – Челопеч, прието по протокол № 27 от 20.ХІ.2009 г., с което Общинският
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РЕШЕНИЕ № 702
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 на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ I общежитие в кв. 15, пл. № 162 и
пл. № 163 в с. Михайлово, община Стара Загора
(бивша детска градина), с площ 1620 кв.м заедно
с построената в него масивна двуетажна сграда
(бивша детска градина), със застроена площ от
146,60 кв.м по реда на ЗПСК.
3. Определя метод на продажба – публичен търг
с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена за продажба
в размер 13 550 лв. (без ДДС).
5. Определя стъпка за наддаване в размер 1000 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 17.ІІ.2010 г. (17.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
16.ІІ.2010 г. (16.ІІІ.2010 г.).
9. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на 16.ІІ.2010 г.
(16.ІІІ.2010 г.).
10. Срок за подаване на предложенията за
участие – 14 ч. на 18.ІІ.2010 г. (18.ІІІ.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на община Стара Загора.
11. Ден и час на търга – 18.ІІ.2010 г. (18.ІІІ.2010 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
12. Ако търгът не се състои на 18.ІІ.2010 г., той
ще се проведе на 18.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
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съвет – Челопеч, е приел промяна на разпоредбата
на чл. 17 от Правилника на организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
373
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от „Ей и Ес Марица-изток І“ – ЕООД,
гр. Гълъбово, на Заповед № 469 от 9.Х.2009 г. на
кмета на община Гълъбово, с която е одобрен
проект за временна организация на движението
за транспортиране на материали за изграждане
на депо за пепелина и гипс с възложител Община Гълъбово, в частта, засягаща организацията
на движението по местните пътища, по което е
образувано адм. д. № 602/2009 по описа на съда,
насрочено на 2.ІІ.2010 г. от 14 ч.
261
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава, че са постъпили жалби на СД „Софтуер – Николов и Караиванов и сие“ – Стара Загора,
и Елена Динева Минчева от Стара Загора с искане
да бъде прогласена нищожността на Заповед № 32
от 10.І.2004 г. на кмета на община Стара Загора, с
което на основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 38, ал. 5 и чл. 43 ЗУТ и чл. 101 от Наредба
№ 5 за правила и нормативи по устройството на
територията е забранено преустройството на съществуващи гаражи с промяна на предназначението
им, по които е образувано адм. д. № 605/2009 по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 10.ІІІ.2010 г. в 14 ч.
432
Шуменският административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване на чл. 10, т. 1, чл. 13, 25, 26,
чл. 27, ал. 2 и чл. 28, ал. 1 от Наредбата за устройството и управлението на гробищните паркове на гр.
Шумен, приета от Общинския съвет – гр. Шумен,
по което е образувано адм. д. № 2/2010 г. по описа
на Административния съд – Шумен.
395
Добричкият окръжен съд призовава Марийка
Христова Александрова с последен адрес Добрич,
община Добрич-град, ж. к. Балик 5, вх. Г, ет. 3,
ап. 11, сега с неизвестен адрес, и Даниела Димитрова
Георгиева с последен адрес Добрич, община Добричград, бул. Русия 59, ет. 5, ап. 33, сега с неизвестен
адрес, да се явят в съда на 26.V.2010 г. в 10 ч. като
ответници по въззивно гр. д. № 867/2007, заведено
по жалба, подадена от Недка Дражева Димитрова.
Ответниците да посочат съдебни адреси за призоваване, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК (отм.).
433
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Емпи“ – АД,
ЕИК 115051489, в несъстоятелност, за насроченото
производство по т. д. № 118/2007 по жалба по чл. 679
ТЗ на „Асенова крепост“ – АД, ЕИК 115012041,
против решения на общото събрание на кредиторите
на „Емпи“ – АД, ЕИК 115051489, в несъстоятелност,
проведено на 14.ХІІ.2009 г., за 2.ІІ.2010 г. в 15,30 ч.
в зала № 8 на Окръжния съд – Пловдив, Съдебна
палата, Пловдив, бул. Шести септември 167.
434
Софийският градски съд, І гр. отделение, 4 състав, е образувал гр. д. № 3066/2009 по иск с правно
основание чл. 124 ГПК и чл. 26 във връзка с чл. 17
ЗЗД от Милена Любенова Мутафчиева и Мария
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Фоти Мутафчиева срещу Камелия Цезар Вауте с
последен адрес София, ул. Княз Ал. Батенберг 10,
вх. А, ап. 21, като ответница в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ може да
подаде писмен отговор на исковата молба.
335
Софийският градски съд, І гр. отделение, 4
състав, е образувал гр. д. № 6557/2009 г. по иск с
правно основание чл. 124 ГПК и чл. 26 във връзка с чл. 17 ЗЗД от Милена Любенова Мутафчиева
срещу Камелия Цезар Вауте (Камелия Атанасова
Атанасова) с последен адрес Банкя, ул. Цар Симеон 214, като ответницата в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ може да
подаде писмен отговор на исковата молба по реда
на чл. 131 ГПК.
336
Софийският градски съд, І гр. отделение, 2
състав, призовава Николай Борисов Василев с последен адрес в Република България София, ж. к.
Гео Милев, ул. Светлоструй 10, бл. 22, вх. А, ап. 57,
като ответник по гр. д. № 5428/2008, насрочено за
26.ІІІ.2010 г. в 13,30 ч., заведено от Мила Атанасова
Василева-Цветкова. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
337
Варненският районен съд, ХІV състав, призовава
Живка Иванова Станкова с постоянен и настоящ
адрес Варна, ул. Соколска 9, сега с неизвестен
адрес, и Иванила Стефанова Хаберщро, родена на
4.І.1964 г., постоянен адрес Варна, ул. Соколска
9 и настоящ адрес Варна, ж. к. Владислав Варненчик 201, вх. 4, ет. 2, ап. 102, сега с неизвестен
адрес, да се явят във Варненския районен съд, ХІV
състав, на 23.ІІ.2010 г. в 15,30 ч. като ответници
по гр. д. № 1117/99, заведено от Сийка Стойчева
Арабаджиева и Стойчо Иванов Тодоров, по иск
с правно основание чл. 108 ЗС. Призованите да
посочат съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
332
Девненският районен съд, първи състав, призовава Стефчо Спиридонов Савов с последен
адрес с. Михайлово, област Стара Загора, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.ІІІ.2010 г. в
9 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 237/2009
по описа на РС – Девня, заведено от Желязка
Стоянова Милчева с правно основание делба на
недвижим имот. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 1 ГПК (отм.).
374
Добричкият районен съд призовава Юрген
Дихманн с последен адрес Германия, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.ІІ.2010 г. в
10 ч. като ответник по гр. д. № 30/2009, заведено
от Мария Георгиева Иванова от Добрич, по чл. 99
СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
259
Районният съд – Каварна, гр. колегия, призовава Живан Каменов Куртев с неизвестен адрес в
България, да се яви в съда на 25.ІІ.2010 г. в 9,30 ч.
като ответник по гр. д. № 21/2009, заведено от
Пакизе А. Алиева, за съдебна делба. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
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Районният съд – Кюстендил, гр. колегия, ІІ
състав, призовава Николай Александров Мирчев
с последен адрес Кюстендил, ж. к. Герена, бл. 185,
ет. 4, ап. 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 16.ІІІ.2010 г. в 11 ч. като ответник по гр. д.
№ 943/2007, заведено от Йорданка Н. Плякова,
Емилия Г. Плякова, Катя Г. Плякова с предмет
чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. Ако ответникът не се яви в
съда при разглеждане на делото, същото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
333
Районният съд – гр. Кубрат, гр. колегия, І състав, призовава Георги Иванович Симов, гражданин
на Украйна, да се яви в съда на 16.ІІІ.2010 г. в 9 ч.
като ответник по гр. д. № 448/2009, заведено от
дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Кубрат, по
чл. 26, ал. 1 ЗЗДт. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК.
375
Пловдивският районен съд, ХІV гр. състав,
призовава Пенка Андонова Иванова, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.ІІІ.2010 г. в 9 ч.
като ответница по гр. д. № 12413/2009, заведено
от Борис Николов Ангелов от Пловдив, за иск по
чл. 97, ал. 1 ГПК. Ако въпреки обнародването в
„Държавен вестник“ ответникът не се яви в съда
при разглеждане на делото, съдът му назначава
особен представител.
435
Сливнишкият районен съд призовава Лилиян
Николов Христов чрез неговата майка и законен
представител Даниела Василева Христова с последен адрес гр. Божурище, област София, ул. Витоша
25А, да се яви в съда на 24.ІІ.2010 г. в 10,30 ч. като
ответник по гр. д. № 51/2009, заведено от Гинка
Петрова Цветкова, по чл. 341 ГПК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
376
Смолянският районен съд призовава Гасан Камал
Жабри Абхари, гражданин на Йордания, роден на
23.ХІ.1966, ЛНЧ 1000377028, с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 22.ІІІ.2010 г. от 13 ч. като ответник
по гр. № 964/2009, заведено от Райна Денева Денева от Смолян, с правно основание чл. 132, ал. 1,
т. 2 СК. Призованият да посочи съдебен адрес в
страната и чужбина, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
334
Софийският районен съд, 68 състав, призовава
Богданка Лазарова Скачокова с последен известен
адрес София, ж. к. Гоце Делчев № 113Б, ет. 1, ап.
22, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
16.ІV.2010 г. в 11,30 ч. като ответница по гр. д.
№ 1558/2004, заведено от Цанка Кънчева Стоилова.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
258
Старозагорският районен съд, V гр. състав,
призовава Арно Гайяр с последен адрес Стара Загора, кв. Самар 3, бл. 8, вх. Б, ет. 6, ап. 66, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.ІІ.2010 г. в
13 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 5899/2009,
заведено от Христина Ангелова Христова като
майка и законен представител на малолетното
дете Александър Арно Гайяр, за иск по чл. 150 СК.
Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК.
436
Софийският районен съд, ІII гр. отделение, 88
състав, в проведеното на 6.І.2010 г. закрито заседание по гр.д. № 11387/ 2009, докладвано от съдия

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 9

Десислава Янева, като разгледа постъпилата молба
за обезсилване на ценна книга на заповед по чл. 560
и сл. ГПК и след като прецени, че съдържанието є
отговаря на изискванията на чл. 561 ГПК, издава
заповед за неплащане по чл. 562 ГПК:
1. Насрочва съдебно заседание на 11.ІІІ.2010 г.
в 10 ч. за обезсилване на ценни книги на приносител по молба на „Провими холдинг Б. В.“ – ООД,
представлявано от Антониус Теодорус Кристофел
ван дер Лаан, със седалище и адрес на управление
Веерлан 13-23, 3072 АН Ротердам, Холандия, със
съдебен адрес София, ул. Пиротска 12, ет. 2, тел.
985 30 70 – за адв. Балиева.
2. Отправя покана до държателя на посочените в
заповедта временни удостоверения да заяви своите
права най-късно до 11.ІІІ.2010 г. В случай че не стори
това в указания срок, временните удостоверения
ще бъдат обезсилени.
Списък на временните удостоверения, за които се
отнася заповедта:
– временно удостоверение № 19 за 425 броя
акции на приносител от капитала на „Провими – Несебър“ – АД, с право на глас с поредни
номера от 426 до 850 включително, с номинална
стойност от 10 лв. всяка.
– временно удостоверение № 20 за 119 броя
акции на приносител от капитала на „Провими – Несебър“ – АД, с право на глас с поредни
номера от 851 до 969 включително, с номинална
стойност от 10 лв. всяка.
– временно удостоверение № 21 за 119 броя
акции на приносител от капитала на „Провими – Несебър“ – АД, с право на глас с поредни
номера от 970 до 1088 включително, с номинална
стойност от 10 лв. всяка.
– временно удостоверение № 22 за 102 броя
акции на приносител от капитала на „Провими – Несебър“ – АД, с право на глас с поредни
номера от 1089 до 1190 включително, с номинална
стойност от 10 лв. всяка.
– временно удостоверение № 23 за 85 броя акции
на приносител от капитала на „Провими – Несебър“ – АД, с право на глас с поредни номера от
1191 до 1275 включително, с номинална стойност
от 10 лв. всяка.
– временно удостоверение № 24 за 200 броя
акции на приносител от капитала на „Провими – Несебър“ – АД, с право на глас с поредни
номера от 1276 до 1475 включително, с номинална
стойност от 10 лв. всяка.
– временно удостоверение № 25 за 119 броя
акции на приносител от капитала на „Провими – Несебър“ – АД, с право на глас с поредни
номера от 1476 до 1594 включително, с номинална
стойност от 10 лв. всяка.
– временно удостоверение № 26 за 85 броя
акции на приносител от капитала на „Провими – Несебър“ – АД, с право на глас с поредни
номера от 1595 до 1679 включително, с номинална
стойност от 10 лв. всяка.
– временно удостоверение № 28 за 396 броя
акции на приносител от капитала на „Провими – Несебър“ – АД, с право на глас с поредни
номера от 2130 до 2525 включително, с номинална
стойност от 10 лв. всяка.
– временно удостоверение № 29 за 396 броя
акции на приносител от капитала на „Провими – Несебър“ – АД, с право на глас с поредни
номера от 2526 до 2921 включително, с номинална
стойност от 10 лв. всяка.
– временно удостоверение № 30 за 231 броя
акции на приносител от капитала на „Провими – Несебър“ – АД, с право на глас с поредни
номера от 2922 до 3152 включително, с номинална
стойност от 10 лв. всяка.
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– временно удостоверение № 31 за 198 броя
акции на приносител от капитала на „Провими – Несебър“ – АД, с право на глас с поредни
номера от 3153 до 3350 включително, с номинална
стойност от 10 лв. всяка;
– временно удостоверение № 33 за 825 броя
акции на приносител от капитала на „Провими – Несебър“ – АД, с право на глас с поредни
номера от 4176 до 5000 включително, с номинална
стойност от 10 лв. всяка;
– временно удостоверение № 35 за 200 броя
акции на приносител от капитала на „Провими – Несебър“ – АД, с право на глас с поредни
номера от 1930 до 2129 включително, с номинална
стойност от 10 лв. всяка.
3. Нареж да на п лат еца „Провим и – Несебър“ – АД, да не извършва никакви плащания
на п риноси тел я на горепосочени те временни
удостоверения.
257
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр. д. № 863/2009
по предявен от Комисията за установяване на
им у щество, придобито от прест ъпна дейност,
представлявана от председателя Стоян Кушлев,
срещу Петър Ченков Ченков от Варна, Веселина
Николова Ченкова от Варна, Деница Петрова Ченкова от Варна и Санта Петрова Ченкова от Варна
чрез законните си представители – Петър Ченков
Ченков и Веселина Николова Ченкова, всички с
адрес: Варна, бул. Чаталджа 19, вх. В, ет. 4, ап. 25,
иск по реда на ЗОПДИППД за отнемане в полза на
държавата на придобитото, както следва: от Петър
Ченков Ченков, с правно основание чл. 4. ал. 1
ЗОПДИППД: 25 дружествени дяла от капитала
на „Капитал – 2002“ – ООД, ЕИК 103940299, рег.
по ф. д. № 1587/2005 на Варненския окръжен съд,
със седалище и адрес на управление: Варна, ул.
Чаталджа 19, вх. З, ет. 4, ап. 25; 50 дружествени
дяла от капитала на „Капитал 2005“ – ЕООД, ЕИК
103952159, рег. по ф. д. № 2634/2005 на Варненския
окръжен съд със седалище и адрес на управление:
Варна, ул. Чаталджа 19, вх. З, ет. 4, ап. 25; Петър
Ченков Ченков с правно основание чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД: сумата 11 500 лв. от продажбата
на ЕТ „Деница – Варна комерс – Петър Ченков“,
ЕИК 030033376, прехвърляне на предприятие, вписано по ф. д. № 7115/92 (първоначална рег. по ф. д.
№ 2421/91) на Варненския окръжен съд със седалище и адрес на управление: Варна, ул. Чаталджа 19,
вх. З, ет. 4, ап. 25; сумата 2500 лв. от продажбата
на 25 дружествени дяла от капитала на „Капитал
инвестмънт” – ООД, ЕИК 103948901, рег. по ф. д.
№ 2245/2005 на Варненския окръжен съд, със седалище и адрес на управление: Варна, бул. Цар Освободител 17, вх. А, ет. 2, ап. З. Петър Ченков Ченков
и Веселина Николова Ченкова с правно основание
чл. 9 и 10 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД: лек
автомобил, марка „ВАЗ“, модел „2101“ с рег. № В 1420
Н, рама № 2187875, двигател № 2416636; сумата от
115,81 лв., налична по банкова сметка в лева IBAN
ВG39UВBS70701010400813 в ТБ „ОББ“ – АД; сумата
20,35 лв., представляваща левова равностойност
на 13,81 щатски долара по курса за деня, налична
по банкова сметка IBAN BG13UBBS70704110400807
в ТБ „ОББ“ – АД; сумата 142,66 лв., представ
ляваща левова равностойност на 72,94 евро по
курса за деня, налична по банкова сметка IBAN
BG93UВBS92001410112302 в ТБ „ОББ“ – АД; сумата 158,28 лв., равностойност на 106,79 щатски долара, налична по банкова сметка IBAN
BG20Т Т ВВ940 04515053303 в Т Б „SG Експ ресбанк“ – АД, клон Транспортна; наличността по
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банкова сметка IBAN BG90UNCR75274465898217 – в
ТБ „УниКредит Булбанк“ – АД, клон Център, ул. Г.
С. Раковски, София; Петър Ченков Ченков и Веселина Николова Ченкова с правно основание чл. 9
и 10 във връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД: сумата
55 376,80 лв. от продажбата на апартамент № 25,
ет. 4, вх. В, на сграда, построена върху държавна
земя в XVIII подрайон на Варна на ул. Чаталджа
19 и представляващ хол-дневна, две спални, кухня,
два коридора с ниша за дрешник, баня, клозет,
тераса с лоджия и балкон с площ 96,84 кв. м, при
съседи: ап. 24 на Либчо и Мария Либчеви, ап. 26
на Георги Тодоров Георгиев, ул. Ген. Столетов и
ул. Чаталджа заедно с принадлежащото му избено
помещение № 17 с пространство от 7,68 кв. м при
съседи: изба № 16 на Тодор и Димитрина Станеви,
както и 1,8172 % ид. ч. от общите части на сградата
и от правото на строеж върху държавна земя, отчужден с нотариален акт № 99, том I, рег. № 2057,
дело № 93/2003 от 2.ІV.2003 г. (акт № 24, том XIV,
дело 3039/2003 на СВ – Варна); сумата 11 430 лв.
от продажбата на 500 кв. м идеални части от вилно
място във вилна зона на Варна, ул. 22 № 16, цялото с площ 967 кв. м, съставляващо парцел V-1125,
кв. 44 по плана на вилна зона на Варна, при
съседи: Иван Парушев, н-ци на Янко Цанков и
Йоргаки Георгиев, като Бончо Петров Димитров
и Мария Пенчева Димитрова запазват изцяло
собствеността върху построената във вилното място
вилна сграда, отчужден с нотариален акт № 96, том
I, рег. № 2029, дело № 90/2003 от 1.ІV.2003 г. (акт
№ 183, том XIII, дело 2982/2003 на СВ – Варн а);
сумата 10 032,50 лв. от продажбата на вилно място
във вилна зона на Варна, с площ 467 кв. м, със
тавляващо парцел V-1125, кв. 44 по плана на вилна
зона (II част) на Варна, при граници на парцела: на
север – улица XXII, на изток – парцел XXV-1125, на
юг – парцел II-1125, на запад – парцели XXI-1202А
и IV-1202, заедно с построената във вилното място
вилна сграда, отчужден с нотариален акт № 95,
том I, рег. № 2027, дело № 89/2003 от 1.ІV.2003 г.
(акт № 179, том XIII, дело 2978/2003 на СВ – Вар
на); сумата 9180 лв. от продажбата на магазин
във Варна, ул. Македония 102, вх. Г, в приземния
етаж на сградата, с площ 15,75 кв. м, при съседи:
на северозапад – коридор, на югозапад – избено
помещение на Величка Георгиева (Миндова) Янкова с № 10п, вх. Г, на югоизток – изба № 11п,
вх. В на Милко Георгиев Райчев и Весела Николова Райчева и на североизток – двор, както
и 0,1498 % ид. ч. от общите части на сградата
и от правото на строеж върху държавната земя,
отредена за блока, в кв. 459 на I подрайон – Вар
на, отчужден с нотариален акт № 23, том I, рег.
№ 217, дело № 23/98 от 27.ХІ.1998 г. (акт № 44,
том XXXII, дело 10386/98 на СВ – Варна); сумата
1000 лв. от продажбата на лек автомобил, марка
„Хонда“, модел „Акорд“ с рег. № В 0067 АС, рама
№ JНМСD45300С202782, двигател № F20В23002657;
сумата 127 лв., представляваща пазарна стойност към
датата на отчисляване (6.ХІ.1992 г.) на лек автомобил
марка „Рено“, модел „Фуего GTL“ с рег. № В 5277 П,
рама № 8091/457900, двигател без номер; сумата
от 31,30 лв., представляваща пазарна стойност
към датата на отчисляване (21.ІІ.1994 г.) на лек
автомобил марка „Хонда“, модел „Акорд“ с рег.
№ В 1439 Р, рама № JNMCА553000С112441, двигател
№ А20А22004592; сумата 700 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Мазда“, модел „323“ с рег.
№ В 0850 А, рама № JMZВG144200649402, двигател
№ В6136892; сумата 10 000 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Сузуки“, модел „Витара“
с рег. № В 3399 КС, рама № JSAFTL52V00102513,
двигател № J20А125223; Деница Петрова Ченк ова
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и С а н та Пет рова Ченкова чрез законни те си
представители Петър Ченков Ченков и Веселина
Николова Ченкова с правно основание чл. 9 във
връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД: вилно място
с площ 467 кв. м във вилна зона на Варна, с административен адрес: Варна, сп. Марек, ул. 22,
№ 16, съставляващо парцел V-1125, кв.44 по плана на вилна зона на Варна, одобрен със заповед
№ 1035 от 19.ІХ.1961 г., при граници на парцела:
улица XXII, парцел XXV-1125, парцели XXI-1202А
и IV-1202, заедно с построената във вилното място
второстепенна сграда, полумасивна с площ 5 кв. м
сграда, придобито с нотариален акт № 28, том I,
рег. № 378, дело № 22/2006 от 17.ІІ.2006 г. (акт
№ 146, том IX, дело 2062/2006 на СВ – Варна) от
Деница Петрова Ченкова, действаща със съгласието
на своята майка Веселина Николова Ченкова, и от
Санта Петрова Ченкова, представлявана от своята
майка и законен представител Веселина Николова
Ченкова. Производството е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 30.ІV.2010 г.
от 9 ч., на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД.
Указва на заинтересуваните, че могат да предявят
своите претенции върху описаното имущество найкъсно на първото по делото заседание, насрочено за
9.ІV.2010 г. от 9 ч. и по реда на чл. 29 ЗОПДИППД.
437
Софийск ият апелативен съд на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ с определение от 14.І.2010 г. по ч.
гр. д. № 16/2010 свиква извънредно общо събрание на сдружение „Българска федерация по бокс“
(рег. по ф. д. № 22967/92 по описа на Софийски
градски съд) на 27.ІІ.2010 г. в 14 ч. в София, бул.
Симеоновско шосе 6, хотел „Силвър Хаус“, зала
„Кристал Хол“, при следния дневен ред: 1. избор
на нов управителен и контролен съвет; 2. приемане
на нови членове.
483
Софийският градски съд на основание чл. 38,
т. 5 във връзка с чл. 41, ал. 3 ЗПП разпуска политическа партия „Българска отечествена партия – Национален съюз“, вписана в специалния
регистър на политическа партия при Софийския
градски съд под партиден № 30, том 1, стр. 118, по
ф. д. № 2416/90 със седалище София, ж. к. Суха
река, бл. 120, вх. В, ап. 56, чрез адв. Маринова и
представлявана от Крум Савов Крумов-Куманов.
396

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на Българска фе
дерация Бадминтон, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете
на федерацията на 2.ІІІ.2010 г. в 11 ч. в Пресклуб
„България“, стадион „Васил Левски“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на БФ Бадминтон
за периода 2009 г.; 2. отчет на контролния съвет; 3.
отчет за изпълнение на бюджета на БФ Бадминтон
за 2009 г.; 4. приемане на Наредбата за организиране и провеждане на състезанията по бадминтон,
Държавния спортен календар и Международния
спортен календар; 5. приемане бюджета на БФ
Бадминтон за 2010 г.; 6. предложения за промени
в правилника за предоставянето, прекратяването
и отнемането на състезателни права и за статута
на спортистите аматьори и спортистите професионалисти; 7. избор на председател на Националната
комисия по ракетлон; 8. предложения за промени
в устава на БФ Бадминтон; 9. разни. Писмените
материали, свързани с дневния ред, са на разположение на адреса на управление на сдружението.
420

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 1

3. – Управителите на фондация „Социални
общности“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свикват заседание на върховния колективен орган
на 9.ІІІ.2010 г. в 18 ч. в София, ул. Коста Лулчев
13, при следния дневен ред: 1. финансов отчет и
отчет по дейности на управителите за периода
2006 – 2009 г.; 2. изменения и допълнения на устава; 3. промяна в състава и числеността на ВКО;
4. избор на управители; 5. други. Поканват се да
присъстват лично или чрез редовно упълномощен
представител всички членове. Регистрацията ще се
извърши между 17 и 18 ч. в деня на заседанието.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
заседанието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
266
1. – Бордът на директорите на сдружение с
нестопанска цел „Българска организация за кон
гресен туризъм“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
10.ІІІ.2010 г. в 16 ч. в НДК, Административна сграда,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
БОКТ за периода 2008 – 2009 г.; 2. финансов доклад
за 2008 – 2009 г.; 3. предложение за одобрение на
бюджет и план за работа 2010 г.; 4. промени в устава
на организацията; 5. освобождаване и избиране на
членове на борда на директорите; 6. освобождаване и
избиране на председател на борда на директорите; 7.
разни. Всички материали по дневния ред на общото
събрание са на разположение в офиса на БОКТ.
Допълнителна информация – тел. 0888/515 325 и
02/952 6267. Канят се членовете да участват лично
в работата на общото събрание поради важността
на решенията, които се очаква да бъдат обсъдени
и гласувани. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
274
15. – Управителният съвет на Столичен фенклуб „Берое 1916“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 11.ІІІ.2010 г. в
19 ч. в София, Студентски град, р-т „Захир“ (до
бл. 56А), при следния дневен ред: 1. отчет на УС
за дейността на сдружението през 2008 – 2009 г.;
проект за решение – ОС приема отчета за дейността; 2. освобождаване на членовете на УС от
отговорност за дейността им през 2008 и 2009 г.;
проект за решение – ОС освобождава членовете
на УС от отговорност за дейността им през 2008
и 2009 г.; 3. избор на нови членове на УС; проект
за решение – ОС избира нови членове на УС; 4.
промени в устава; проект за решение – ОС приема
предложените от УС промени в устава; 5. членство
на сдружението в НФК „Берое 1916“; проект за
решение – ОС приема предложението на УС за
членство на СФК в НФК „Берое 1916“; 6. разни.
Регистрацията на членовете или техните пълномощници за участие в общото събрание започва в 18 ч.,
а материалите със съответните проекторешения ще
са на разположение на членовете по седалището на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в
20 ч., на същото място и при същия дневен ред
и може да взема валидни решения независимо от
броя на присъстващите или представени членове.
480
14. – Управителният съвет на „Българска феде
рация по компютърни и конзолни спортове“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква заседание на
общото събрание на членовете на сдружението на
11.ІІІ.2010 г. в 12 ч. в София, район „Средец“, пл.
Петко Р. Славейков 1, вх. В, ет. 3, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за промяна седалището и адреса на управление на сдружението;
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2. приемане на нови членове; 3. освобождаване на
членове; 4. избиране на нов управителен съвет;
5. приемане промени в устава на сдружението; 6.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
393
44. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българска асоциация на архитектите
и инженерите консултанти“ (БААИК), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо
отчетно събрание на членовете на сдружението
на 11.ІІІ.2010 г. в 10,30 ч. (регистрацията започва
в 9 ч.) в заседателната зала на хотел „Лайт“, ул.
Веслец 37, София, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на БААИК за 2009 г.; 2. отчет
за приходите и разходите и бюджета за 2010 г.; 3.
разглеждане на концепцията за развитие на БААИК;
4. предложение за промяна на устава на БААИК;
5. избор на нови органи на управление на БААИК;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ годишното общо отчетно събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
178
3. – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а с д ру же н и е
„НАРСПБМ“, Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.ІІ.2010 г. в
15,30 ч. във Велико Търново, ул. Н. Габровски 25,
при следния дневен ред: 1. приемане отчет за дейността през 2009 г.; 2. приемане на нови членове;
3. промяна на устава; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе 1 час по-късно същия ден, на същото
място и при същия дневен ред.
269
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Млад юрист“ – Велико Търново,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо
събрание на сдружението на 10.ІІІ.2010 г. в 17 ч. по
адреса на управление – Велико Търново, ул. Христо Ботев 15, при следния дневен ред: 1. промени в
устава на сдружението; 2. приемане на членове; 3.
освобождаване на членове; 4. избор на членове на
УС; 5. избор на председател. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
в 18 ч. на същото място и при същия дневен ред.
311
5. – Б о рд ът н а д и р е к т о р и т е н а „ Ро т а р и
к л у б – Вра ца“ – Вра ца, на основа н ие ч л. 26
ЗЮЛН Ц сви к ва общо с ъбра н ие на к л у ба на
8.ІІІ.2010 г. в 18 ч. във Враца в заседателната зала
на Търговско-промишлената палата към хотел
„Хемус“ при следния дневен ред: 1. промени в
борда на директорите (управителния съвет) на
юридическо лице с нестопанска цел – „Ротари
клуб – Враца“ – Враца; 2. разни.
339
3. – Управителният съвет на сдружение с несто
панска цел „Училищно настоятелство „За нашите
деца“ при основно училище „Чудомир“, Казанлък,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
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на 9.ІІІ.2010 г. в 18 ч. в учителската стая на училището в Казанлък, ул. Старозагорска 26, при следния
дневен ред: 1. отчет на училищното настоятелство
за дейността му през 2009 г.; 2. доклад на контролната комисия; 3. избор на нов управителен съвет; 4.
промяна на устава на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от наличния
кворум. Регистрацията на членовете на сдружението за участие в общото събрание ще започне един
час преди общото събрание. За регистрацията си
членовете трябва да представят документ за самоличност. Пълномощниците на членовете трябва да
представят и писмено пълномощно.
185
20. – Управителният съвет на сдружение за осъ
ществяване на дейност в частна полза „Сдружение
на собствениците на атракционни съоръжения“,
Пловдив, на основание чл. 23 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
5.ІІІ.2010 г. в 11 ч. в Пловдив, бул. Освобождение
3, хотел „СПС“, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението
през 2009 г.; проект за решение: ОС приема отчета
на УС за дейността на сдружението през 2009 г.; 2.
приемане на финансовия отчет на сдружението за
2009 г.; проект за решение: ОС приема финансовия
отчет на сдружението за 2009 г.; 3. изменения и
допълнения в устава на сдружението; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред и може да се проведе
колкото и членове да се явят. Писмените материали
по дневния ред на общото събрание ще бъдат на
разположение на членовете от 9 до 16 ч. всеки ден в
седалището на дружеството в Пловдив, ул. Осъм 6.
301
Илия Димитров Копралев, Теодора Георгиева
Влаевска и Жулиета Русева Големанова – ликвидатори на сдружение „Институт за екологично
право и развитие“ – София, по ф.д. № 7531/2001 на
Софийския градски съд, канят на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267 ТЗ кредиторите
на сдружението да предяват своите вземания.
276
Латина Борисова Христова – ликвидатор на
Политически клуб „Демократичен съюз на жените“ – София, в ликвидация по ф. д. № 10507/95 на
СГС, на основание чл. 14 ЗЮЛНЦ във връзка с
чл. 267 ТЗ кани кредиторите да предявят вземанията си в 3-месечен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“.
313
Любомир Радков Витанов – ликвидатор на
„Общо занаятчийско сдружение – Русе“, Русе, в
ликвидация по ф. д. № 1157/2003 по описа на РОС,
на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.
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