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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 972
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за приемане на Политика в областта на електронните съобщения на Република България
На основание чл. 7, ал. 1 от Закона за електронните съобщения
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Политика в областта на електронните съобщения на Република България
съгласно приложението.
2. Отменя Решение № 885 на Министерския
съвет от 2004 г. за приемане на Актуализирана
секторна политика в далекосъобщенията на
Република България (ДВ, бр. 104 от 2004 г.).
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 1
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА
НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
I. Въведение
Развитието на електронните съобщения влияе
върху всички останали отрасли на икономиката.
Използването на съвременни електронни съобщителни услуги създава условия за повишаване
производителността на труда, подобряване качеството на живот и възможностите за по-добро
социално включване. Неслучайно секторът на
електронните съобщения е ключов за постигане на целите на Лисабонската стратегия за
развитие на икономика, базирана на знанието.
Политиката за развитие на електронните съобщения е в интерес на обществото за постигане
на ускорен икономически растеж, повишаване
на конкурентоспособността и подобряване
благосъстоянието на българските граждани във
всички региони на страната.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)
изготвя и провежда цялостната държавна по-

литика в областта на електронните съобщения,
информационните технологии и пощенските
услуги.
При изготвянето на Политиката в областта
на електронните съобщения са взети предвид
следните документи:
• Актуализираната секторна политика в
далекосъобщенията 2004 г.;
• Националният план за развитие на Република България 2007 – 2013 г.;
• Законът за електронните съобщения;
• Държавната политика по планиране и
разпределение на радиочестотния спектър;
• Националният план за разпределение на
радиочестотния спектър;
• Планът за въвеждане на наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в
Република България;
• решения и препоръки на Международния
съюз по далекосъобщения (ITU) и на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения
(СЕРТ), стандарти и стандартизационни документи на Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията (ETSI);
• директиви, регламенти, решения, резолюции, заключения и препоръки на Европейския
съюз (ЕС).
Политиката в областта на електронните съобщения е изготвена на основание чл. 7, ал. 1
от Закона за електронните съобщения.
II. Цел и дейности
Целта на политиката в областта на електронните съобщения е да осигури лесен достъп на населението и бизнеса до съвременни,
ефективни, качествени и сигурни електронни
съобщителни услуги чрез създаване на условия
за развитие на сектора на електронни съобщения, насърчаване на инвестиционната политика
и внедряване на технологични нововъведения.
Тези електронни съобщителни услуги трябва в
максимална степен да задоволят нуждите на
потребителите от гледна точка на начина, по
който те се предоставят, цената и качеството
им. Основните средства за постигане на тази
цел са:
• поддържане на условия за свободна и
ефективна конкуренция;
• развитие на съвременна електронна съобщителна инфраструктура;
• ефективно управление на ограничените
ресурси;
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• неутралност по отношение на използваните
технологии и свързаните с тях услуги;
• преодоляване на изоставането в изграждането и развитието на електронната съобщителна
инфраструктура в слабо населени и отдалечени
райони.
За постигане на заложената цел трябва да
бъдат предприети следните действия:
• въвеждане в българското законодателство
на изискванията на изменената през 2009 г.
европейска регулаторна рамка за електронни
съобщения;
• осигуряване на гъвкаво и ефективно използване на ограничените ресурси;
• хармонизиране на Националния план за
разпределение на радиочестотния спектър с
решенията на Европейската комисия (ЕК),
СЕРТ и ITU;
• създаване на условия за развитие на съществуващите мрежи на предприятията, включително въвеждане на стандарт за дългосрочно
развитие (LTE стандарт);
• осигуряване на условия за развитие на мрежи от ново поколение (NGN – next generation
networks);
• осъществяване на прехода от наземно
аналогово към наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване;
• създаване на условия за изграждане на
мрежи за широколентов достъп;
• насърчаване прилагането на стандарти и
стандартизационни документи на европейски
и международни организации;
• гарантиране защитата на интересите и
правата на потребителите.
III. Развитие на правната и регулаторната
рамка
1. Нормативна уредба
Обществените отношения, свързани с осъществяването на електронни съобщения – управление, регулиране, контрол, предоставяне,
ползване на електронни съобщителни мрежи
и услуги, се уреждат от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и предвидените в него
подзаконови актове.
Законът е хармонизиран с регулаторната
рамка на Европейския съюз за електронни
съобщителни мрежи и услуги от 2002 г., наричана по-нататък „Регулаторна рамка 2002“.
Настоящата нормативна уредба предстои да
бъде хармонизирана с ревизираната регулаторна рамка от 2009 г., наричана по-нататък
„Регулаторна рамка 2009“, основните насоки
на която са изложени в настоящия документ.
Законът за електронните съобщения определя
институциите, отговорни за функционирането и
развитието на сектора – Министерския съвет,
Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС), Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
(МТИТС) и Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).
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Министерският съвет, СНРЧС и министърът
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията осъществяват държавното управление на електронните съобщения – формиране на
политиката и осъществяване на провеждането
є, приемане на подзаконови актове, свързани
с управлението на държавни ресурси – радиочестотен спектър и позиции на геостационарна
орбита, достъпността на цената и изискванията
за качеството на универсалната електронна
съобщителна услуга.
Комисията за регулиране на съобщенията
осъществява регулирането на пазара на електронни съобщения и контрола върху предприятията, опериращи на този пазар.
Чрез нормативната уредба е уредено необходимото за един конкурентен пазар ясно
разделение на функциите на органа, определящ политиката в областта на електронните
съобщения, от тези на регулаторния орган. За
целите на регулирането на КРС са предоставени правомощия за самостоятелно приемане на
подзаконови актове, като: регулаторни политики за управление на номерационните ресурси
и на радиочестотния спектър за граждански
нужди, методика за анализ на пазара, наредба
за предоставяне на номера, Национален номерационен план (ННП), наредба за взаимно
свързване и др.
В институционално отношение нормативната
уредба отговаря на изискванията на Регулаторна
рамка 2009.
Цялостното въвеждане на Регулаторна рамка
2009 изисква изменения и допълнения на ЗЕС,
за да се отразят:
• подходите за консолидиране на единния
европейски пазар;
• принципите за неутралност по отношение
на технологиите и услугите при управлението
на радиочестотния спектър;
• тенденцията за преобладаващо прилагане
на режима на обща оторизация за навлизане
на пазара;
• новия инструмент за ex-ante регулиране
на достъпа при вертикално интегрирани предприятия – функционалното разделяне;
• взаимодействието на КРС с Органа на
европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) при определени
регулаторни процедури;
• повишените изисквания за защита на
правата на потребителите, включително потребителите с увреждания;
• повишените на изисквания за сигурност
на мрежите и услугите;
• възможностите за включване на широколентов достъп в обхвата на универсалната услуга,
и другите нови елементи на ревизираната
регулаторна рамка.
Въвеждането на разпоредбите на Регулаторна рамка 2009 в националното законодателство следва да бъде извършено в срок до
25 май 2011 г.
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2. Регулиране на електронните съобщения
Регулирането на електронния съобщителен
пазар се осъществява от КРС и е фокусирано
върху предоставянето на обществени електронни
съобщителни мрежи и услуги.
Достъпът на предприятията до пазара не
изисква изрично разрешение или друг административен акт от страна на КРС, когато за
осъществяването на дейността не се изисква
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс. Необходимо е само изпращане на
уведомление до КРС за започване на дейност,
за да могат предприятията да се възползват
от предварително определените и публикувани права и задължения по осъществяване на
електронни съобщения.
На разрешение подлежи правото на ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, позиции на
геостационарна орбита или номера от Националния номерационен план.
За целите на развитието на ефективна конкуренция на пазара КРС прилага специфично
секторно ex-ante регулиране в случаите, когато
анализът на съответния пазар е показал липса
на ефективна конкуренция. Предвиждат се
възможности за такава регулаторна намеса с
налагане задължения на предприятия със значително въздействие на съответния пазар – задължения за прозрачност, недискриминационно
третиране, за достъп до специфични мрежови
съоръжения и ползването им, за ценови ограничения и разходоориентираност. Регулаторът
има свободата да определя вида и степента на
конкретните задължения в зависимост от установения при анализа пазарен проблем, като
спазва принципите за обективност, прозрачност,
пропорционалност и равнопоставеност.
Регулирането ex-ante е насочено предимно
към пазари на едро, но когато наложените
корективни мерки не са довели до желания
резултат, регулаторът има правомощия да
приложи и ex-ante регулаторни инструменти
на съответния пазар на дребно.
Комисията за регулиране на съобщенията
може да определи съответни пазари извън тези,
посочени в Препоръка 2007/879/ЕО относно
съответните пазари на продукти и услуги на
сектора на електронните съобщения, подлежащи на ex-ante регулиране, при условие че са
покрити определени критерии, дадени в нея.
В съответствие с Регулаторна рамка 2009
трябва да се въведе един допълнителен регулаторен инструмент – функционално разделяне – в
допълнение на инструмента за коригиране на пазарния проблем с дискриминационно третиране
на конкурентни доставчици на услуги, търсещи
достъп до мрежата на вертикално интегрирано
предприятие със значително въздействие на
пазара. Регулаторът ще има правомощие, в
изключителни случаи, да наложи на такова
вертикално интегрирано предприятие обособяване на функциите по предоставяне на достъп
в отделна административна единица и така да
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гарантира, че предприятието предоставя на
конкурентни предприятия достъп по отношение
на свои услуги при същите условия, при които
ще ги предоставя и на своите собствени звена.
При осъществяване на своите правомощия
КРС следва да се води от принципа за свеждане
на регулирането до минимално необходимото.
Във връзка с това КРС може да предприеме
действия за премахване на съществуващото дублиране на исканата информация за събиране на
данни от предприятията чрез оптимизиране на
процедурите и унифициране на формулярите на
въпросниците. Стъпка в правилната посока би
било изготвянето на въпросници в електронна
форма, което значително ще улесни процеса по
събиране на информацията и нейната обработка.
В процеса на регулиране КРС е необходимо
да отчита както спецификата на националните
пазари, така и необходимостта от изграждане
на единния европейски пазар.
IV. Развитие на пазара на електронни съобщения
1. Използване на ограничените ресурси
1.1. Радиочестотен спектър
Радиочестотният спектър е ограничен природен ресурс, чрез който се предоставят различни
видове безжични електронни съобщителни
услуги. Значимостта на тези услуги се увеличава постепенно и наличието на свободен
радиочестотен спектър е критично за навлизането и използването на новите технологии
и за развитието на конкуренцията.
Политиката в областта на радиочестотния
спектър цели да задълбочи процеса на внедряване на цифровата икономика, особено с оглед понижаване на цифровото разделение, насърчаване
на инвестициите, повишаване на конкуренцията
в пазара на електронните съобщения, подкрепа
на изследванията и иновациите по отношение
на развитието на технологиите и услугите,
както и за повишаване производителността на
предприятията. Политиката предвижда предоставяне на възможност за по-голяма гъвкавост
при ползването на радиочестотния спектър,
осигуряване на предприятията, осъществяващи
електронни съобщения, с възможно най-много
свободен радиочестотен спектър и с възможно
най-малко рестриктивни технически условия,
както и въвеждането на вторичен пазар на
права на ползване на радиочестотен спектър.
Прехвърлянето на права на ползване на
радиоспектъра (вторичен пазар) и прилагането на принципа за неутралност както по
отношение на използваните технологии, така
и по отношение на предлаганите услуги, могат
да допринесат значително за развитието на
пазара на електронни съобщения. Вторичният
пазар е движеща сила, която може да спомогне
ефективно за развитието на нови услуги, да се
включат нови участници на пазара и да има
по-голяма гъвкавост и ефективност в управлението на радиочестотния спектър. Предприятията
ще имат възможност да прехвърлят правата
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си за ползване за тази част от радиочестотния
спектър, която не използват, или тази, която се
използва неефективно. Също така е необходимо да се осигури бърз достъп до тези части на
радиочестотния спектър за нови предприятия
за предоставяне на иновативни услуги.
Налагат се нови изисквания за все похармонизирано управление и използване на
радиочестотния спектър, разпределен между
държавите членки, на основата на международна координация съобразно Радиорегламента
на ITU за целите на националната сигурност,
за поддържане на вътрешния ред и за граждански нужди.
Държавната политика по планиране и
разпределение на радиочестотния спектър
и Националният план за разпределение на
радиочестотния спектър (НПРРЧС) се изготвят от СНРЧС и се приемат с решение на
Министерския съвет. Националният план за
разпределение на радиочестотния спектър се
актуализира периодично от СНРЧС. До този
момент НПРРЧС е актуализиран многократно,
отразявайки решенията на Световната конференция по радиосъобщения на ITU и редица
решения на ЕК и СЕРТ.
Основна задача на СНРЧС е да хармонизира
НПРРЧС съгласно директивите и решенията
на Европейския съюз, съобразявайки се с
разпределението на радиочестотния спектър
в държавите – членки на СЕРТ, Радиорегламента на ITU и Споразумението на НАТО за
радиочестотен спектър. Целта е осигуряване
на повече радиочестотен спектър, особено в
радиочестотни ленти с по-добри технически
характеристики, за предоставяне на услуги с повисока икономическа стойност. При управление
на този специален ресурс е необходимо да се
постига баланс и хармонизация с отчитане на
целите от общ интерес и в съответствие със ЗЕС.
С оглед изпълнението на тези задачи в
краткосрочен план предстои предприемането
на следните действия:
• Приключване процеса на установяване
на хармонизирано използване от държавите – членки на ЕС, на радиочестотните обхвати
900 MHz и 1800 MHz;
• Приключване процеса на освобождаване
на радиочестотните обхвати 2,5 GHz и 3,5
GHz въз основа на хармонизираните условия,
одобрени вече с решения на ЕК;
• Своевременно въвеждане на актуализациите на Решение 2010/368/ЕО на ЕК относно устройства с малък обсег на действие
(SRD – Short-Range Devices) в подзаконовите
нормативни актове съгласно ЗЕС;
• Въвеждане на Решение 2008/477/ЕО на
ЕК от 13 юни 2008 г. за хармонизиране на
радиочестотна лента за наземните системи,
позволяваща предоставянето на електронни
съобщителни услуги в Общността. Освобождаване на радиочестотна лента 2500-2690 МHz
поетапно в Северна България до края на 2011 г.
и в южна България до края на 2012 г., която
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лента в настоящия момент се използва от
система за подвижна радиовръзка за нуждите
на националната сигурност;
• Въвеждане на Решение на ЕК за изменение на Решение 2007/131/ЕО за разрешаване
използването на радиочестотния спектър за
устройства, използващи свръхшироколентова
технология (UWB – Ultra Wide-Bands) по хармонизиран начин в Общността;
• Прилагане на Решение на ЕК 2007/344/
ЕО относно хармонизирана достъпност на информацията за използването на радиочестотния
спектър в Общността след 1 януари 2010 г.;
• Актуализиране на Държавната политика по
планиране и разпределение на радиочестотния
спектър до края на 2010 г.;
• Определяне на нови радиочестотни ленти, чието хармонизирано използване ще е от
полза за промишлеността, и за насърчаване на
иновациите с оглед постигането на по-големи
икономически и социални ползи;
• Предприемане на стъпки за съвместно
използване на различните радиочестотни ленти.
С оглед постигането на тази цел са необходими изследвания на съвместимостта, за да се
установят техническите параметри, които да
осигурят ефективността на съвместно използване на радиочестотни ленти;
• Извършване от КРС на периодичен преглед и анализ на ефективното използване на
радиочестотния спектър за граждански нужди.
1.2. Позиции на геостационарна орбита
Спътниковите системи играят важна роля
в глобалната информационна инфраструктура,
като осигуряват бърз и лесен начин за комуникация независимо от разстоянията и местоположението, на което се намират потребителите.
Поради тази причина ефективното използване
на определените за Република България с
международни споразумения две позиции на
геостационарна орбита е от съществено значение. С издадените през 2006 г. от националния
регулаторен орган лицензии на две предприятия
за ползване на плановите позиции на Република
България на геостационарна орбита, които са
със срок на действие до 2026 г., практически
този ресурс е изчерпан. Осъществяването на
периодичен контрол от страна на регулатора
върху тези две предприятия е от особена важност
с оглед пълното усвояване на предоставените
им позиции и тяхното ефективно използване.
Не се предвиждат някакви други стъпки в
тази област в краткосрочен, средносрочен и
дългосрочен план.
1.3. Номера
Осигуряването на условия за развитие на
електронния съобщителен пазар изисква гарантиране на равнопоставен достъп до номера
от Националния номерационен план за всички
участници на пазара. Докато този ресурс на
теория може да е неограничен, някои технологични и организационни особености могат
да създадат временни затруднения и недостиг
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в определени райони. Ефективното управление
е средството, което може да предотврати или
разреши тези временни ограничения и да спомогне за конкурентното развитие на пазара.
Управлението на номерационното пространство в Република България се осъществява от
КРС. Политиката за ползването на номера,
адреси и имена отчита както националните
особености, така и световните и европейските
тенденции в развитието на електронните съобщения. При управлението и предоставянето
на номера, адреси и имена КРС спазва принципите на законоустановеност, предвидимост,
прозрачност, публичност, консултативност, равнопоставеност, пропорционалност, неутралност
по отношение на използваните технологии и
предоставяните услуги.
Резултатите от управлението на номерата
се изразяват във:
• оптимизиране на ННП и осигуряване на
достатъчно номера при отчитане на националните и обществените интереси;
• създаване на предпоставки за спазване
на изискванията за ефективно използване от
предприятията на първично предоставените
им номера;
• осигуряване на баланс между запазването
на резерв от ограничения ресурс – номера и
адекватно задоволяване на нуждите от номера
както на съществуващите, така и на потенциалните нови потребители, предприятия и
доставчици на услуги;
• създаване на стабилност на номерационната схема – запазване на съществуващите
географски и негеографски кодове и кратките
кодове за обществени телефонни услуги;
• осигуряване на условия за развитие на съществуващите и навлизане на нови електронни
съобщителни мрежи и услуги;
• осигуряване на хармонизирано използване
на номера от обхват „116“ за достъп до хармонизирани услуги със социална значимост;
• създаване на условия за насърчаване развитието и въвеждането на общоевропейски услуги.
Въпреки тези положителни резултати основните предизвикателства пред предоставянето на
ограничен ресурс – номера, си остават, а и те са:
• осигуряване на достатъчен номерационен
капацитет за всички участници на пазара;
• постигане на технологична неутралност
при разпределянето на номерационния ресурс
за предприятия;
• определяне на номерационни обхвати
за нови мрежи и услуги (глас по интернет
протокол (VoIP), услуги с номадски характер,
GSM-R и др.);
• определяне на подход за осигуряване на
номерационен ресурс за мрежи и услуги от
следващо поколение (NGN) и конвергентни
услуги;
• регламентиране използването на номера с
първа цифра „1“ за достъп до услуги на национално ниво и след географски код за предоставяне
на услуги в съответната номерационна област.
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Тези въпроси могат да бъдат решени в регулаторна политика за управление на номерата,
която следва да определи вида на структурната
промяна на ННП. Това може да стане или
чрез въвеждането на деветразрядна дължина
на национално значимите номера, или чрез
преминаване към закрит номерационнен план.
И двата подхода имат своите предимства и
недостатъци, но определено ще доведат до
неудобство за потребителите, поради което
предприемането на каквато и да е структурна
промяна на ННП следва да бъде детайлно
анализирана и широко обсъдена с всички заинтересувани страни.
С оглед гарантиране на пълно взаимодействие между услугите, предоставяни на глобално
ниво, позициите на Република България по
въпроси, свързани с използването на номерата
и адресите, трябва да бъдат съобразени с международната политика в тази област.
За гарантиране на номерационен ресурс
за всички желаещи участници на пазара в
краткосрочен план КРС следва да анализира
необходимостта от изготвяне на нов ННП и в
случай че това е необходимо, да избере подход
за реализирането му.
2. Уведомителна и разрешителна дейност
С въвеждането на изискванията на европейската регулаторна рамка в българското
законодателство се създаде система за уведомителна и разрешителна дейност, която се
прилага по сходен начин към всички сравними
мрежи и услуги, независимо от вида на използваните технологии. От една страна, това
осигурява условия за по-хармонизирано и пооблекчено регулиране на достъпа до пазара
на електронни съобщителни мрежи и услуги
на територията на ЕС, а, от друга страна,
се гарантира свобода на предоставянето на
електронни съобщителни мрежи и услуги при
напълно прозрачни условия.
Уведомителната и разрешителната дейност
обхваща всички електронни съобщителни мрежи
и услуги, независимо от това за какви цели те
се използват.
С оглед стимулиране навлизането на нови
електронни съобщителни услуги и предоставянето на паневропейски електронни съобщителни мрежи и услуги Регулаторна рамка
2009 изисква създаването на най-облекчената
система за уведомителна и разрешителна дейност. Процедурата за започване дейност на
едно предприятие, което иска да осъществява
електронни съобщения, в случай че за целта
не е необходимо да се използват ограничени
ресурси, се свежда само до уведомяване на
националния регулаторен орган, без да се изисква неговото изрично решение или издаване
на друг административен акт. Националният
регулаторен орган публикува Общи изисквания,
които регламентират правата и задълженията
на предприятията, които ще работят в уведомителен режим.
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В зависимост от това, каква дейност ще
осъществява дадено предприятие, приложимите
изисквания за предприятията са различни. Част
от изискванията се отнасят само за предприятията, опериращи електронни съобщителни
мрежи за собствени нужди, други – за тези,
предоставящи услуги, и трети – за тези, които
предоставят и електронни съобщителни мрежи
и услуги. Поради тази причина Общите изисквания трябва много ясно да дефинират условията,
при които се осъществяват различните видове
електронни съобщителни дейности. Възможен
подход е да бъдат разработени отделни Общи
изисквания за съответния вид дейност. Този
подход е за предпочитане, тъй като в голяма
степен ще улесни не само предприятията, но
и регулатора, който по-лесно ще следи за тяхното спазване.
В Регулаторна рамка 2009 за електронни
съобщителни мрежи и услуги се предвижда
хармонизиране на условията по отношение на
предприятия, които предоставят презгранични
електронни съобщителни услуги в рамките на
Общността. От тези предприятия се изисква да
направят само едно уведомление за съответната
държава членка.
Ще продължи предоставянето на разрешения при използването на радиочестоти и
номера (ограничен ресурс). Разрешения за
номера могат да се дават и от Европейския
номерационен план, включително например
виртуалния код „3883“, който е предоставен на
държавите – членки на CEPT. Тези разрешения
няма да бъдат ограничавани, освен когато това
е неизбежно с оглед на ограничеността на
радиочестотите и необходимостта от ефективното им използване. Като част от процедурата
за подаване на заявление за разрешение за
използване на радиочестоти ще се проверява
дали кандидатът ще бъде в състояние да спазва
свързаните с това разрешение условия.
При наличие на споразумение на европейско ниво за хармонизирано предоставяне
на радиочестоти на определени предприятия
националният регулаторен орган следва строго
да прилага споразумението при издаване на
разрешение за използване на тези радиочестоти.
В резултат на прегледа на европейската
регулаторна рамка се прецизираха и условията
към предприятията, които следва да се включват в Общите изисквания и в разрешенията за
ползване на ограничен ресурс, като например:
• достъпност за крайните потребители на
номера от европейското телефонно номерационно пространство, универсалните международни безплатни телефонни номера и когато е
технически и икономически осъществимо – на
номерата от номерационните планове на други
държави – членки на ЕС;
• условия за достъпност за потребители с
увреждания;
• задължения за прозрачност с цел осигуряване на свързаност „от край до край“, оповестяване на всички условия, ограничаващи
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достъпа до и/или използването на услуги и
приложения, когато такива условия са разрешени от държавите членки в съответствие с
правото на Общността, и, при необходимост, и в
съответствие с принципа за съразмерност – достъп на националните регулаторни органи до
тази информация, която е необходима с цел
проверка на точността на това оповестяване;
• задължение за предоставяне на услуга или
за използване на вида технология, за които са
предоставени правата на ползване на радиочестоти, включително, когато е приложимо,
изисквания за покритие и качество;
• специфични задължения, свързани с експериментално използване на радиочестоти;
• тарифни принципи и максимални цени,
които могат да се прилагат в специфичен номерационен обхват, с цел избягване на съмнения
и гарантиране защита на потребителите.
Задълженията към предприятията за предоставяне на информация на националния регулаторен орган следва да бъдат пропорционални,
обективно обосновани и ограничени до строго
необходимото. Няма да се изисква системно
и редовно доказване на спазването на всички
условия по уведомителния и разрешителен
режим. Предприятията имат право да знаят за
какви цели ще бъде използвана информацията,
която те следва да предоставят. Предоставянето
на информация следва да не бъде условие за
достъп до пазара.
Предприятията, осъществяващи електронни
съобщения, ще продължат да заплащат административни такси. Тези такси следва да покриват
действителните административни разходи на
КРС. Освен административни такси КРС ще
продължи да събира и такси за използването
на радиочестотен спектър и номера като средство за осигуряване на оптимално използване
на тези ресурси. Тези такси следва да не затрудняват развитието на иновационни услуги
и конкуренцията на пазара, а да насърчават
навлизането на нови участници в него. Таксите могат да се използват както за покриване
разходите на националния регулаторен орган
за управлението на радиочестотния спектър за
граждански нужди, така и за освобождаване от
държавата на повече радиочестотен спектър за
граждански нужди. Във връзка с това следва
да се направи анализ на събираните от КРС
такси, доколко начинът на формирането им
отговаря на тези принципи.
Санкциите за неспазване на условията, свързани с уведомителния и разрешителния режим,
следва да бъдат съразмерни на нарушението.
Само при изключителни обстоятелства ще се
спира или оттегля правото на предоставяне на
електронни съобщителни услуги или правото
за използване на радиочестотен спектър или
номера: при сериозна заплаха за обществената безопасност, сигурността, здравето или за
икономическите и оперативните интереси на
други предприятия.

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

С оглед гарантиране спазването на изискванията нормативно трябва да се регламентира
възможността регулаторът, при необходимост,
да налага периодични финансови санкции, както
и разпореждания за преустановяване или временно спиране осъществяването на дейността
на дадено предприятие, което не е изпълнило
задълженията, наложени му след извършен
анализ на съответния пазар.
В краткосрочен план следва да се измени
и допълни законовата уредба по отношение
на уведомителната и разрешителната дейност,
като се приведе в съответствие с ревизираната
европейска регулаторна рамка. В средносрочен
план регулаторният орган трябва да приведе
Общите изисквания и издадените разрешения
за ползване на ограничен ресурс в съответствие с правната уредба, но не по-късно от
19 декември 2011 г.
3. Достъп и взаимно свързване
3.1. Достъп
Гарантирането на взаимно свързване на мрежите и осигуряването на достъп до и ползването
на необходими мрежови средства и съоръжения,
включително достъп до съоръжения във връзка
с услуги от интелигентни мрежи или роуминг в
мобилни мрежи, са едно от основните условия
за предоставяне на електронни съобщителни
услуги „от край до край“ в полза на гражданите
и бизнеса. Целта е всички крайни потребители,
включително тези с увреждания, възрастни
хора и крайните потребители със специфични
социални потребности, да имат лесен достъп
до висококачествени услуги на достъпни цени.
Развитието на открит и конкурентен пазар за
електронни съобщителни услуги в значителна
степен зависи от възможностите и условията
за предоставяне на достъп до и ползването на исторически създадени съобщителни
инфраструктури и електронни съобщителни
мрежи. Това е един от основните проблеми
пред новонавлизащите участници на пазара на
фиксирани услуги, особено там, където електронните съобщителни мрежи трудно могат да
бъдат дублирани поради значителния размер на
инвестициите, които трябва да бъдат вложени.
Определянето на ясни правила за изграждане
и ползване на мрежовата инфраструктура дава
правна сигурност за развитие на съществуващите или за изграждане на нови мрежи по
справедлив, ефективен и съобразен с околната
среда начин.
С оглед осигуряването на достъп до изградената инфраструктура в Регулаторна рамка 2009,
която е в процес на въвеждане в българското
законодателство, се създават възможности за:
• Доброволно разделяне от вертикално интегрирано предприятие. Във връзка с това на
КРС ще се възложи задължение за провеждане
на координиран анализ на различните пазари,
свързани с мрежата за достъп, въз основа на
който да може да оцени въздействието на
планираното разделяне върху съществуващите
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задължения на предприятие със значително
въздействие върху пазара. След извършване
на оценката за планираното разделяне може
да се наложат, изменят, променят или оттеглят
наложени задължения.
• Налагане на специфично задължение за
функционално разделяне от вертикално интегрирано предприятие със значително въздействие
върху пазара като изключителна мярка. До
тази мярка следва се прибягва едва когато се
установи, че чрез вече наложените задължения
за достъп и взаимно свързване не се постига
ефективна конкуренция на пазара на едро за
достъп и взаимно свързване, както и след внимателен анализ на очакваното въздействие и
след съгласуване с ЕК.
3.2. Съвместно ползване
Съвместното ползване на съоръжения е
фактор за понижаване разходите на предприятията при изграждане на инфраструктура за
електронни съобщения, особено при мрежи за
достъп от следващо поколение и за развитие на
конкуренцията. Засилването на правомощията
на КРС да изисква от притежателите на права
за инсталиране на съоръжения върху, над или
под обществен или частен имот да използват тези съоръжения или имоти съвместно с
други предприятия (включително физическо
съвместно разполагане), което ще допринесе
за по-ефективно инвестиране в инфраструктура. Изискванията следва да са насочени към
всички предприятия, предоставящи обществени
електронни съобщителни мрежи, придобили
право за преминаване, а не само към предприятията със значително въздействие върху
пазара, особено ако алтернативните възможности са в ущърб на опазването на околната
среда или общественото здраве. Задълженията
за осигуряване на достъп до и ползване на
инфраструктура се налагат след провеждане на
широко обществено обсъждане, по време на
което всички заинтересувани страни да имат
възможност да изразят становищата си.
При уреждането на съвместно ползване могат да се прилагат правила за пропорционално
разпределение на разходите за съвместното
ползване на съоръжението или имота и да се
гарантира наличието на подходящи условия
за споделяне на инвестиционния риск между
предприятията.
Съвместното ползване на мрежови елементи
и прилежащи съоръжения (например: канали,
проводи, мачти, шахти, кутии, антени, кули и
други поддържащи конструкции, сгради или
подстъпи към сгради) изисква добра координация от страна на общинските органи, която
да обхваща и своевременното известяване на
заинтересованите страни за текущи или планирани благоустройствени дейности, изграждане
или ремонт на обществени съоръжения или
имущество.

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

Решението за налагане на задължения за
достъп до нови и усъвършенствани инфраструктури следва да отчита наред с разходите
за изграждането им и свързания с това риск,
очаквания темп на възприемане на новите
продукти и услуги и предвижданите равнища на
цени на дребно. Един такъв възможен случай
е налагане на задължение за предоставяне на
достъп до виртуална мрежа, предлагащ равностойна функционалност, когато необвързаният
достъп до абонатна линия или част от абонатната линия е технически или икономически
неосъществим.
3.3. Взаимно свързване
Въпросите за взаимното свързване на електронните съобщителни мрежи на отделните
предприятия са от основно значение за това,
крайните потребители да получават качествени
услуги на достъпна цена.
Необходимо е въвеждането на единен подход при определянето на условията за взаимно свързване на електронните съобщителни
мрежи и възприемане на пазарно ориентиран
и недискриминиращ метод на ценообразуване. Европейската комисия прие Препоръка
2009/396/ЕО относно подхода за регулиране на
цените за терминиране, в която се приканват
държавите – членки на ЕС, да въведат и използват подход за моделиране Bottom-Up Long
Run Incremental Cost (LRIC) като методика
за отчитане разходите на предприятията. Във
връзка с това е необходимо в краткосрочен
план КРС да разработи модел, отговарящ на
изискванията на ЕК.
Независимо от прилагането на европейската регулаторна рамка, позволяваща на
регулаторите в държавите – членки на ЕС, да
налагат на предприятията със значително въздействие върху пазара специфични задължения
по отношение на цените на едро, все още се
наблюдава значителна диспропорция между
цените в мобилните и във фиксираните мрежи.
Възможен подход е изравняване на цените за
терминиране в мобилни и фиксирани мрежи.
Също така трябва обстойно да се анализира в дългосрочен план кой финансов модел е
най-подходящ за прилагане при определянето
на тези цени и дали въвеждането на модела
„bill and keep“1 не би бил най-удачният подход.
4. Радиоразпръскване
Наземното радиоразпръскване на звукови
сигнали в обхватите под 30 MHz – дълговълновия (150-253 kHz), средновълновия (500-1620
kHz) и късовълновия (1620-30 000 kHz) обхват,
Споразумение между две предприятия за
предоставяне на електронни съобщителни услуги
за ценообразуване при взаимно свързване (пряко
или косвено) на техните електронни съобщителни
мрежи, съгласно което реципрочната такса за
терминиране на повикванията е нула, т.е. всяко
предприятие се съгласява да терминира в мрежата
си повиквания, генерирани в мрежата на другото
предприятие, без да ги таксува за това.
1
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ще продължи да се осъществява по класическата технология с амплитудна модулация в
краткосрочен и средносрочен план. В дългосрочен план в тези радиочестотни обхвати се
предвижда да се развият национални наземни
цифрови мрежи за радиоразпръскване чрез изграждане на маломощни синхронни подмрежи
за средновълновия обхват, както и локални и
регионални мрежи за средновълновия и късовълновия обхват. В краткосрочен, средносрочен
и дългосрочен план ще продължи използването на късовълновия радиочестотен обхват
за развитие на необходимата инфраструктура
и излъчване на програми чрез национални
аналогови и цифрови мрежи за обслужване на
българската диаспора по света, а също и за
търговски радиопредавания.
Наземното аналогово радиоразпръскване по
стандарт УКВ-ЧМ (ултракъсовълново честотно
модулирано радиоразпръскване) ще продължи
да се извършва в глобално хармонизирания
радиочестотен обхват 87,5-108 MHz в краткосрочен и средносрочен план. В дългосрочен план
използването на този радиочестотен обхват ще
се извършва по стандарта DRM+, който е в
процес на финализиране в ETSI.
Бъдещето на използването на стандарта
за наземно цифрово радиоразпръскване на
звукови сигнали T-DAB (Terrestrial Digital
Audio Broadcasting), по който България има
защитени 34 радиочестотни разпределения в
обхват (174-230 MHz) и 14 радиочестотни блока
в долната част на L обхвата (1452-1479,5 MHz),
ще зависи от инвеститорския интерес. В дългосрочен план се предвижда изграждането на
една национална обществена мрежа за наземно
цифрово радиоразпръскване по този стандарт.
В България са създадени условия за преминаването от наземно аналогово към наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване, за
което беше приет план през 2008 г. (изменен и
допълнен през 2009 г.) и изменена нормативната
уредба за улесняване на процеса за въвеждане
на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване. Планът предвижда завършване
на прехода в края на 2012 г., когато всички
предаватели за наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване следва да преустановят
излъчване. Във връзка с реализирането на
прехода от наземно аналогово към наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване ще
бъде приета в краткосрочен план Програма
за въвеждането на наземно цифрово телевизионно радиоръзпръскване. В краткосрочен и
средносрочен план у нас се предвижда да бъдат
изградени пет национални мрежи от спечелилите
конкурсите за наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване на програми на търговски
оператори. Осигурен е радиочестотен спектър
и за множество регионални мрежи за наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване. При
липса на интерес за развитие на регионални
мрежи планът може да бъде преразгледан,
като неизползваният радиочестотен спектър
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бъде определен за развитие на още национални мрежи за наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване или за мобилно наземно
телевизионно радиоразпръскване в зависимост
от наличния свободен радиочестотен спектър.
За осигуряване на цифровото разпространение на програмите на Българската национална
телевизия (БНТ) и на част от програмите на
Българското национално радио (БНР) с минимални инвестиционни разходи за държавата
КРС откри процедура за избор на предприятие,
на което да се издаде разрешение за ползване
на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване
на електронни съобщения чрез електронна
съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, предназначена за
разпространение на програмите на обществените
оператори. Чрез тази мрежа ще се гарантира
разпространението на програмите на БНТ и
БНР, както и на други обществени оператори на
медийни услуги. Реализацията на това решение
е постигната с подходящи промени в Закона
за радиото и телевизията и ЗЕС.
Създадени са условия в електронните съобщителни мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване да се разпространяват
и телевизионни програми с висока разделителна
способност по стандарта HDTV.
Въвеждането на цифровото наземно телевизионно радиоразпръскване води до значително
по-висока ефективност при използването на
радиочестотния спектър поради възможността
за разпространение на няколко телевизионни
програми посредством използване на една радиочестотна лента, която досега се използва
от аналогова телевизия за разпространение на
една телевизионна програма. Във връзка с това
се предвижда след осъществяване на прехода
към наземно цифрово радиоразпръскване да
се освободи радиочестотен спектър, т. нар.
цифров дивидент. Европейската комисия прие
решение, въвеждащо хармонизирани технически
условия за използване на радиочестотната лента
790-862 MHz. Потенциалните възможности за
използване на цифровия дивидент са: мобилни
широколентови услуги; широколентов достъп за
слабо населени райони; спомагателни дейности
при радиоразпръскването; маломощни радиоустройства; PMR; изграждане на радиомрежи за
защита на населението при бедствия и аварии;
нови безжични технологии и др. Основната
идея е посредством използването на цифровия
дивидент да се осигури покритие на населението както в градски, така и в селски райони с
високоскоростни услуги, позволяващи постигне
на значителен напредък в икономическото и
социалното развитие чрез преодоляване на
цифровото разделение. Тези възможности в Република България могат да се реализират само
след освобождаване на радиочестотната лента
790-862 MHz от Министерството на отбраната.
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В дългосрочен план се предвижда изграждането и на национална мрежа за цифрово мобилно
наземно телевизионно радиоразпръскване при
наличие на свободен радиочестотен спектър и
на инвеститорски интерес.
5. Стандартизация
Хармонизацията на българските стандарти
и стандартизационните документи в областта
на електронните съобщения с тези на европейските и международните организации е от
съществено значение за постигането на единно
европейско информационно пространство, създаване на условия за предоставяне на общоевропейски електронни съобщителни услуги до
всички потребители, включително и крайните
потребители с увреждания. Хармонизираните
европейски стандарти, прилагани в подкрепа на
европейското право в областта на електронните
съобщения, повишават неговата ефективност и
ефикасност. Те са гарант за качеството на електронната съобщителна услуга, която крайните
потребители очакват да получат.
Република България участва в работата на
международните (ISO, IEC и ITU) и европейските (CEN, CENELEC и ETSI) организации
по стандартизация. Съществена част от европейските и международните стандарти, касаещи
електронните съобщения, са въведени като
български стандарти (БДС). Засега обаче не е
решен еднозначно проблемът с въвеждането,
прилагането и статута на стандартизационните
документи: технически спецификации, технически доклади, ръководства, препоръки и работни
споразумения.
Преводът на български език е затруднен във
финансов и в организационен аспект, поради
което се избягва позоваване в национални
нормативни актове на европейски или международни стандарти или стандартизационни
документи. Това рефлектира негативно върху
качеството и разнообразието на предоставяните
електронни съобщителни услуги.
За преодоляване на проблема е подходящо
ежегодно да се изготвя списък на стандарти,
препоръки, ръководства и др., приоритетни за
въвеждане чрез превод на български език, който
да бъде предоставен за обществено обсъждане, както и търсене на форма за финансиране
съвместно между МТИТС, КРС и участниците
на пазара на електронни съобщителни услуги.
Възможно е да се възприеме подход за създаване на възможност в специалния закон за
позоваването в български нормативни актове на
стандартизационни документи, приети от организации по стандартизация, в които България
членува. Друг вероятен подход е да се допусне
позоваване на международни и европейски
стандарти и стандартизационни документи,
въведени без превод, само с публикуване на
заглавна страница на български език.
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6. Насърчаване развитието на мрежи за
достъп от следващо поколение
Мрежите от следващо поколение (Next
Generation Networks – NGN) ще бъдат основен
двигател за технологичното развитие на сектора
в средносрочен и в дългосрочен план. Насърчаването на развитието на този вид мрежи по
начин, който да гарантира равнопоставеност
и избягване предоставянето на предимства
на конкретни предприятия, е особено важно,
тъй като разпространението на NGN, както и
предоставяните чрез тях услуги очертава плоскостта, на която ще се развива конкуренцията
в бъдеще.
Мрежите за достъп от следващо поколение
(Next Generation Access – NGA) се състоят изцяло или частично от оптични елементи и могат
да доставят услуги с много висока скорост и да
поддържат множество модерни комбинирани
услуги. Навлизането на мрежите от следващо
поколение е предпоставка за развитието и
използването на широколентовия достъп. Все
още обаче не са решени регулаторните въпроси
по отношение на достъпа при тези мрежи на
общностно ниво. Необходим е последователен
и координиран регулаторен подход при прехода
към мрежи за достъп от следващо поколение,
който да определи ясни правила за изграждане
и ползване на мрежовата инфраструктура и да
насърчи конкуренцията.
Главният проблем пред бързото изграждане
на мрежите за достъп от следващо поколение
са големите първоначални инвестиции.
В райони, където в бъдеще се очаква частни инвеститори да развиват мрежи за достъп
от следващо поколение, държавата може да
предприеме набор от мерки за ускоряване на
инвестиционния цикъл и така да насърчи инвеститорите да изпълнят своевременно инвестиционни си планове. Предвид факта, че голяма
част от разходите за изграждане на оптични
кабелни мрежи са за строителни работи, в Регулаторна рамка 2009 се засилва възможността
чрез изменение на законодателството да се
облекчи процесът на придобиване на право на
преминаване, да се изиска от предприятията да
координират строителните работи, да предоставят част от своята инфраструктура за съвместно полагане на кабели и съвместно ползване
на съоръжения, да се наложат задължения за
изграждане на оптична кабелна връзка при
строежа на нови обекти (включително нови
водопроводни, енергопреносни, транспортни
или канализационни мрежи) и др.
За да се насърчи развитието на мрежи от
следващо поколение, в дългосрочен план могат
да бъдат предприети редица мерки. Развитието на тези мрежи ще промени условията на
търсене и предлагане както на ниво пазари на
едро, така и на ниво пазари на дребно. Това
би довело до необходимостта от налагане на
нови задължения, в т. ч. на нови комбинации
от задължения за активен и пасивен достъп,
прилагани на пазарите за предоставяне на
(физически) достъп на едро до мрежова ин-
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фраструктура в определено местоположение
и широколентов достъп на едро. Във връзка
с това КРС ще трябва да направи преглед на
наложените специфични задължения на предприятията със значително въздействие върху
пазара (SMP) и да оцени необходимостта от
тяхната отмяна, поддържане или налагане на
нови задължения.
Определянето на ясни правила за изграждане
и ползване на мрежовата инфраструктура дава
правна сигурност за инвестиране в следващото
поколение на мрежи за достъп. Правилата за
съвместно ползване на изградената пасивна
инфраструктура и прилагането на ефективни
регулаторни мерки ще спомогнат за намаляване
на общите финансови разходи за предприятията
за разгръщане на мрежи от следващо поколение.
Не на последно място може да се преразгледа
възможността за функционалното разделяне на
мрежите за достъп.
Подобряването на условията за развитие и
изграждане на съвременна електронна съобщителна инфраструктура и конкурентен пазар
е възможно чрез:
• насърчаване на инвестициите за изграждане
и развитие на електронни съобщителни мрежи
от следващо поколение чрез създаване и приемане на подходяща нормативна база, без да
се предизвиква нарушаване на конкуренцията;
• опростяване на процедурите по отношение
на дейностите по изграждане на електронни
съобщителни мрежи или нови мрежови съоръжения чрез изменение в законодателството
(основно в Закона за устройство на територията) и подобряване на съгласуваността между
компетентните местни и централни органи;
• подобряване на условията за достъп и
взаимно свързване не само до мрежата на историческия оператор на фиксираната мрежа, а
и до мрежите на всички останали предприятия
(в т.ч. електроразпределителни и ВиК дружества), чрез създаване на конкурентни условия
за съвместното ползване на каналната мрежа
и съвместно разполагане на съоръженията и
кулите;
• осигуряване прилагането на специфичните
задължения, наложени на предприятията със
значително въздействие върху съответния пазар
за предоставяне на достъп до мрежи от следващо поколение (чрез оценка на необходимостта
от отмяна, поддържане или налагане на нови
специфични задължения).
7. Развитие на мобилни мрежи
Сегментът на мобилни мрежи и услуги в
Република България е лидер в общия обем на
електронния съобщителен пазар. След като трите предприятия на наземни мобилни мрежи по
стандарт GSM (Global System Mobile) получиха
лицензии за предоставяне на мобилни услуги от
трето поколение – UMTS (Универсална мобилна
телекомуникационна система), е налице още
по-динамично развитие в условията на интензивна конкуренция и насищане на пазара. Един
от най-важните аспекти на третото поколение
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безжични технологии (3G) е замисълът да се
обединят съществуващите клетъчни стандарти
от второ поколение върху единна платформа.
Поради засиления пазарен интерес към новите общоевропейски системи, каквато е и
системата UMTS, до края на 2010 г. предстои
пълно освобождаване на радиочестотна лента
1900-1980 MHz в изпълнение на Стратегията
за въвеждане на универсални мобилни телекомуникационни системи в Република България.
С оглед гарантиране предоставянето на
качествени мобилни услуги и развитие на
мобилните мрежи трябва да се оптимизира
процедурата по изграждането и въвеждането
в експлоатация на базовите станции, без това
да въздейства неблагоприятно върху живота и
здравето на хората.
С прилагането на принципа за технологична
неутралност се очаква да се предоставят повече
и по-конкурентни мобилни услуги (широколентови гласови услуги, услуги за предаване на
данни и мултимедийни услуги) на гражданите
освен предлаганите от системата GSM, което
е свързано и с хармонизираните радиочестотни
обхвати 900 MHz и 1800 MHz за наземни системи
за предоставяне на общоевропейски електронни
съобщителни услуги в Общността. Съгласно
принципите, заложени в Регулаторна рамка
2009, при предоставянето на новите електронни
съобщителни услуги в радиочестотния обхват
900 MHz и 1800 MHz трябва да се предвиди
защита на съществуващите GSM системи от
вредни радиосмущения.
Пазарът на мобилни услуги е достигнал висока степен на насищане, което е предпоставка
за развитието на технологиите от четвърто
поколение, които осигуряват многократно повисока скорост на пренос на данни от тази в
сега съществуващите мобилни мрежи. Една от
иновативните технологии от четвърто поколение, която ще направи достъпни широколентовите услуги за потребителите и в същото време
привлекателни за доставчиците на услуги, е
мобилният WiMAX. Тази технология допълва
съществуващите и бъдещите широколентови
технологии както жични, така и безжични, за
да подсигури най-доброто покритие и да задоволи изискванията на потребителите. Очаква
се до 2015 г. мобилният WiMAX да се използва
за високоскоростен достъп до интернет и да
повиши броя на абонатите. От своя страна ЕК
оповести намерението си да инвестира 18 млн.
евро за развитие и изследвания на технологиите
от четвърто поколение и широколентовите мобилни системи – Long Term Evolution (LTE). В
съответствие с Решение 2008/477/ЕО относно
хармонизирането на радиочестотния обхват
2500-2690 MHz за наземни безжични системи,
позволяващи предоставяне на електронни
съобщителни услуги в Общността, Република
България следва да предприеме стъпки за проучване на пазара по отношение на интереса
на предприятията за предоставяне на услуги
от четвърто поколение. Един от евентуалните
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стандарти, който би могъл да бъде допуснат в
радиочестотния обхват 2500-2690 MHz е LTE,
представляващ еволюция на GSM и UMTS
стандартите.
Въведеното в българското законодателство в
съответствие с европейската Регулаторна рамка
2002 по-облекчено регулиране на достъпа до
пазара на електронни съобщителни мрежи и
услуги допринася за все по-широкото навлизане
на мрежите по технология „Wi-Fi“. Свободният
достъп до тези мрежи се очаква да стимулира
обществения интерес към тях както по отношение на бизнеса, така и на населението, създавайки предпоставка за социално сближаване.
Поетите от Република България задължения
за прилагане на единни европейски норми по
отношение на осигуряването на безпрепятствен
трансграничен железопътен транспорт и оперативна съвместимост (директиви 96/48/ЕО
и 2001/16/ЕО за оперативна съвместимост на
трансевропейските високоскоростна и конвенционална железопътна система) и техническата
необходимост от осигуряване на диспечерски
влакови радиовръзки в изпълнение на действащите нормативни разпоредби за безопасност на
движението на влаковете, изискват въвеждането
на GSM-R стандарт в железопътната мрежа.
Изпълнението на това задължение е свързано
с поетапно изграждане на клетъчната мрежа
от подвижната радиослужба за железопътни
приложения (GSM-R) за покриване на територията на цялата страна.
Развитието на пазара на мобилни мрежи
ще допринесе за по-голямото разнообразие от
нови услуги за потребителите, ще стимулира
конкуренцията при доставчиците на услуги,
както и ще осигури увеличаване на приходите
от този пазарен сегмент за държавата. С оглед на това е необходимо да се предприемат
следните действия:
• пълно освобождаване на радиочестотна
лента 1900-1980 MHz за граждански нужди от
Министерството на отбраната в съответствие
с Националния план за разпределение на радиочестотния спектър;
• стимулиране ползването на радиочестотните обхвати 900 MHz и 1800 MHz за използване
от други технологии освен GSM, за предоставяне
на съвременни оперативно съвместими широколентови гласови услуги, услуги за предаване
на данни и мултимедийни услуги;
• хармонизиране на техническите условия в
Република България за ефективно използване
на честотните обхвати 900 MHz и 1800 MHz за
предоставяне на мобилни съобщителни услуги
на борда на плавателни средства (МСV услуги),
както и за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни
средства (МСА услуги);
• създаване на условия за въвеждане на
четвърто поколение широколентови мобилни
системи в Република България в радиочестотен
обхват 2500-2690 MHz, след освобождаването
му от Националната служба за охрана;
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• осигуряване на условия за хармонизирано използване на радиочестотните ленти
450 – 470 MHz и 2300 – 2400 MHz съгласно
Политиката за безжичен достъп за електронно
съобщителни услуги (WAPECS – Wireless Access
Policy for Electronic Communications Services).
8. Развитие на широколентовия достъп
Европейските политики припознават и поставят все по-голям акцент върху важната роля
на широколентовия достъп както за повишаване
на икономическия растеж и създаване на повече работни места, така и за стимулиране на
социалното сближаване чрез преодоляване на
тенденциите за изолиране на хората, живеещи
в слабо населените и отдалечените райони,
от обществения, икономическия и културния
живот.
Основната пречка за растежа на широколентовия достъп ЕК вижда в липсата на достатъчно конкурентна среда и някои регулаторни
слабости.
В Република България разпространението
на широколентов достъп е два пъти по-ниско
от средния показател за ЕС, като изоставането
от другите държави – членки на ЕС, е както по
отношение на свързаност и приложение на технологиите от страна на бизнеса и потребителите,
така и по отношение на ползваемостта. Това
изправя страната ни пред предизвикателството
да се доближи до развитите европейски държави,
като преодолее моментното си изоставане по
тези показатели. За постигането на тази цел
е необходимо предприемането на съгласувани
политически, регулаторни, икономически и
други мерки.
Във връзка с това Министерският съвет в
края на 2009 г. прие Национална стратегия
за развитие на широколентовия достъп в Република България, която очертава визията,
целите и насоките за развитие, достъпността и
популяризирането на широколентовия достъп в
страната като ключов фактор за преодоляване
на „широколентовото разделение“ между отделните региони, развитието на информационните
и комуникационните технологии и въвеждането
на новите технологии в обществото. Следващата
стъпка в тази посока е свързана с изготвянето
в краткосрочен план на Национална програма
за изпълнение на стратегията, която ще изведе
основните принципи за реализиране на проектите, по-важните от които са: технологична
неутралност, равнопоставеност, прозрачност,
устойчиво развитие и други.
Основният принцип на политиката за развитие на широколентовия достъп е конкурентният
пазар да бъде движещ фактор за предоставянето
на широколентов достъп и услуги. Невъзможността пазарните сили да осигурят широколентови услуги своевременно и на достъпни цени
на всички граждани, независимо от географското им местоположение на територията на
страната, обуславя необходимостта от държавна
намеса, за да се защити общественият интерес.
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Възможностите за финансиране на проекти за
широколентов достъп по линия на структурните
фондове на ЕС следва да бъдат максимално
използвани, като за целта е необходимо ясно
да се регламентира взаимодействието между
държавните институции, органите на местната
власт и бизнеса.
Като държава – членка на ЕС, Република
България няма да остане встрани от общата
тенденция за ускорено развитие на широколентовия достъп във всичките му аспекти. Тази
тенденция активно се подкрепя от ЕК както
на политическо ниво, така и чрез изготвянето
на пакет от документи, които да подпомогнат
ускоряването на този процес.
За преодоляване на изоставането по отношение на осигуряването на населението на
широколентов достъп в краткосрочен и средносрочен план е необходимо да бъдат предприети
следните действия:
• стартиране на проекти за изграждане на
широколентова инфраструктура в слабо населени и отдалечени райони, където бизнесът няма
интерес да инвестира, със средства по линия
на структурните фондове на ЕС;
• подкрепа за въвеждането на иновативни,
достъпни и качествени услуги и приложения
(в сферата на обучението, здравеопазването,
административните услуги и др.), което допълнително да стимулира търсенето на широколентов
достъп от населението;
• популяризиране сред потребителите на
широколентов достъп и неговите ползи, като
се набляга върху фактическите им нужди;
• осигуряване възможност на всички български граждани да имат широколентов достъп
независимо от географското си местоположение.
V. Защита на интересите на потребителите
1. Универсална услуга
В условията на конкурентен електронен
съобщителен пазар държавата има ангажимента да гарантира предоставянето на универсалната услуга, която представлява набор от
услуги с определено качество, предлагани на
всички граждани независимо от географското
им местоположение, на цялата територия на
страната на достъпна цена. Към обхвата на
универсалната услуга се отнася достъпът до
обществени телефонни услуги, сред които:
телефонни справочни услуги, общ телефонен указател, помощ от оператор и единния
европейски номер за спешни повиквания
„112“, включително за крайни потребители с
увреждания и др.
Допълнителна гаранция за последователното
провеждане на държавната политика за универсалната услуга в електронните съобщения
е определянето на предприятия, задължени да
я предоставят в пълния є обхват или на части
от нея на цялата територия на страната или
по региони, така че всеки гражданин да има
достъп до пълния набор от услуги независимо
от географското си местоположение.
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„Българска телекомуникационна компания“ – АД, продължава да изпълнява наложените по реда на отменения Закон за далекосъобщенията задължения за предоставяне на
универсална услуга. Комисията за регулиране
на съобщенията стартира процедура за избор
на предприятия за възлагане предоставянето на
универсалната услуга, за да определи интереса
на предприятията от предоставяне на универсалната услуга, както и условията, при които
е налице такъв интерес. В регламентирания
срок редица предприятия заявиха намерение
да предоставят някои или всички елементи
от универсалната услуга, но при условие за
преразглеждане на законодателната уредба,
насочено към осигуряване на равнопоставеност
между предприятията. В отговор на становищата на предприятията и с оглед гарантиране
предоставянето на универсалната услуга се
предприемат действия за преразглеждане
на нормативната уредба по отношение на
изискванията и параметрите на качеството за
универсалната услуга.
В Регулаторна рамка 2009 концепцията за
универсалната услуга се запазва (свързване
в определено местоположение). Следвайки
принципа на субсидиарността, в Директивата за
универсалната услуга се предоставя възможност
на държавите – членки на ЕС, да дефинират
минималните скорости за пренос на данни,
отчитайки специфичните обстоятелства на
националните пазари.
Значителна част от нововъведените разпоредби са насочени към подобряване на условията
за крайните потребители с увреждания с оглед
да им се осигури равнопоставеност при изпол
зването на различните услуги и по-конкретно
за платените обществени телефони и/или други
точки за обществен достъп до гласова телефония, услугите за спешна помощ и качеството
на предоставяните услуги. При предстоящите
промени в ЗЕС ще се разгледа възможността
националният регулаторен орган да извършва
оценка на цялостните нужди и специфичните
изисквания за крайни потребители – хора с
увреждания, вземайки под внимание обхвата
и конкретната форма на специфичните мерки,
отчитайки становищата на заинтересуваните
страни.
Правомощията на КРС ще бъдат засилени
по отношение на възлагането и контрола върху
ефективността на изпълнението на задълженията
на предприятията, които ще предоставят универсалната услуга, включително по отношение
на задоволяване нуждите на потребителите с
увреждания.
Предвид динамичното развитие на пазара на
електронни съобщителни услуги ЕК извършва
преглед на обхвата на универсалната услуга на
всеки три години. Едно от условията за отчитането на дадена услуга като „основна електронна
съобщителна услуга“ е това, че тя трябва да се
разглежда като съществена за гарантиране на
социалното включване.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

При периодичния преглед на обхвата на
универсалната услуга, извършен през 2008 г.,
се потвърди, че не е необходимо да се променя обхватът на универсалната услуга чрез
включване на широколентовия достъп. Беше
отчетено, че широколентовият достъп допринася
за повишаване активното участие на европейските граждани в развитието на съвременното
общество. В началото на март 2010 г. ЕК откри
процедура по обществено обсъждане относно
включването на широколентовия достъп в
обхвата на универсалната услуга, на базата на
което ще се прецени необходимостта от пред
приемане на законодателни действия на ниво
ЕС до края на 2010 г.
По време на общественото обсъждане българската страна изрази виждане, че ревизираната Директива за универсалната услуга дава
възможност на държавите членки да дефинират
минималните скорости за пренос на данни в
зависимост от националните им особености.
Този гъвкав подход следва да се запази и при
евентуални законодателни изменения по отношение на обхвата на универсалната услуга.
2. Защита на интересите на крайните
потребители
Законът за защита на потребителите е общата
законодателна рамка, регламентираща защитата на интересите на потребителите. Законът
за електронните съобщения като специален
закон урежда допълнителни изисквания, отразяващи спецификата на отношенията между
предприятията и техните крайни потребители
при предоставянето и ползването на електронни
съобщителни услуги.
С въвеждането на Регулаторна рамка 2002
на ЕС в областта на електронните съобщения в
националното законодателство беше повишена
отговорността на държавите и регулаторни органи, както и на предприятията, предоставящи
електронни съобщителни услуги, за осигуряване
на необходимите условия за защита на интересите на крайните потребители.
Установена практика на българския пазар
е електронните съобщителни услуги да се предоставят в съответствие с общите условия на
договорите, чието съдържание е дефинирано
подробно в ЗЕС. Развитието на пазара на електронни съобщителни услуги е тясно обвързано
с повишаване доверието на потребителите към
предлаганите услуги.
Защитата и повишаването на правата на
потребителите е централен въпрос за ЕК в областта на електронните съобщения. Политиката
в тази област цели да стимулира конкуренцията
на пазара и да гарантира основните потребителски права, които може и да не се осигурят и
гарантират от пазарните сили. От друга страна,
наличието на ефективна конкуренция на пазара само по себе си не означава, че нуждите
на всички потребители са задоволени или че
правата им са защитени.
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С въвеждането на измененията в Регулаторна
рамка 2009 ще се постави още по-голям акцент
върху защитата на интересите на крайните
потребители, а именно:
• Право на избор и качество на услугите
Новите правила целят да дадат възможност
на потребителите да имат все по-голям избор
между конкурентни доставчици и широк спектър от услуги. Използването на IP базирани
платформи представлява мощен инструмент за
доставчиците на интернет, който им позволява
да използват начини на предаване на данни и
предоставяне на разнообразни услуги.
Във връзка с това в нормативната уредба
ще залегнат по-високи изисквания към предприятията за прозрачност, така че потребителите да бъдат ясно информирани, дори преди
подписването на индивидуалния договор, за
продължителността на договорите, условията
за тяхното подновяване, съответните неустойки,
характера на услугата, за която се абонират,
включително за техниките за управление на
трафика и влиянието им върху качеството на
обслужване, както и всякакви други ограничения (като например капацитет на връзката
или скоростта на предаване на информацията).
Специален акцент ще се постави върху
мерките, свързани с осигуряването на равнопоставен достъп до електронни съобщителни
услуги на потребители с увреждания, за да
могат да се възползват в максимална степен
от ползите на тези услуги. Насърчава се осигуряването на крайни устройства, предлагащи
необходимите услуги и функции за предоставяне на електронни съобщителни услуги на
хора с увреждания.
• Прозрачност и публикуване на информация
С въвеждането на Регулаторна рамка 2009
в българското законодателство потребителите
ще получават повече информация, позволяваща им ясно разбиране на условията, при
които те ще ползват услугите, и по-специално
какви са възможностите на предоставяните
им услуги. Предоставяната от предприятията
информация следва да е ясна, разбираема,
сравнима, уместна, актуална, лесно достъпна и
да включва както приложимите цени и тарифи,
такси за прекратяване на договора, така и за
стандартните условия по отношение на достъпа
и използването на услуги.
• Единен европейски номер за спешни повиквания „112“
Действащата в Република България „Национална система 112“ гарантира адекватно
приемане и реагиране на повикванията към
този номер, като същевременно покрива европейските изисквания за предоставяне на услуги
чрез използване на единния европейски номер
за спешни повиквания „112“.
Новите правила на Регулаторна рамка 2009
целят да осигурят на потребителите по-добър
достъп до спешни повиквания чрез разширяване
на изискванията за достъп от традиционните
телефонни мрежи към мрежи, използващи
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нови технологии, и чрез популяризирането от
страна на компетентните органи на единния
европейски номер за спешни повиквания сред
населението.
Засилени са и изискванията по отношение
на достъпа до единния европейски номер за
спешни повиквания „112“ на хора с увреждания,
така че те да могат да ползват същите услуги
както останалите граждани, но посредством
други технически средства (крайни устройства,
предлагащи съответните функции и услуги).
Република България подкрепя европейската
инициатива за хармонизирано въвеждане на
общоевропейска система еCall, като ще се
положат усилия за осигуряване на условия за
предоставяне на тези услуги на територията
на страната.
• Хармонизирани номера за хармонизирани
услуги със социална значимост
Решение 2007/116/ЕО на Европейската комисия резервира националния номерационен
обхват, започващ със „116“, за хармонизирани
номера за целите на хармонизираните услуги
от обществено значение. Решението на Комисията позволява един и същ номер, започващ
със „116“, да се резервира за една и съща услуга във всички държави – членки на ЕС. Към
момента са резервирани:
116000 – Гореща линия за изчезнали деца;
116111 – Линия за оказване помощ на деца;
116123 – Горещи линии за емоционална
подкрепа.
През 2009 г. приложението към Решение
2007/116/ЕО беше допълнено с номера:
116006 – Гореща линия за жертви на престъпления;
116117 – Служба за неспешни медицински
повиквания.
Националният номерационен план на Република България е в съответствие с Решение
2007/116/ЕО на Европейската комисия, като
номер „116111“ е предоставен от КРС за ползване
на Държавната агенция за закрила на детето.
С оглед гарантиране предоставянето на хармонизирани услуги със социална значимост на
територията на Република България в нормативната уредба следва да се определят правила
и критерии за предоставянето на номера от
обхвата „116“.
• Роуминг
Съгласно действащия Регламент № 544/2009
на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни
2009 г. за изменение на Регламент № 717/2007
относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността и на
Директива 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни
мрежи и услуги се прилага ограничение на
цените на общностно ниво за преодоляване на
негативната тенденция цените за разговори в
роуминг да са близо четири пъти по-високи от
тези за национални разговори. Определената в
Регламента „Евротарифа“ налага ценови тавани
за гласови телефонни услуги и за кратки съоб-
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щения (SMS). Регламентът определя правото
на всеки потребител да има ясна и достъпна
информация за цените на международния роуминг. Защитата на интереса на потребителите
е водещият елемент за предприетите действия
по отношение на международния роуминг.
Европейската комисия преразглежда фун
кционирането на Регламента за роуминга и след
публична консултация докладва на Европейския
парламент и на Съвета не по-късно от 30 юни
2011 г. дали целите му са били постигнати.
Следва да се отбележи, че пазарът на пренос
на данни в роуминг е в начален стадий на
развитие, поради което оценка на ефекта от
наложените мерки трудно ще бъде направена.
Все още е трудно да се прецени ползата от
поставянето на лимит за обем трафик в роуминг. Ще бъде разгледана и възможността за
„развързване“ на роуминг услугите от тези,
които са на национално ниво (т. нар. пакетни
услуги). На базата на резултатите от доклада
ЕК ще прецени необходимостта от промяна
на настоящия регламент, който е в сила до 30
юни 2012 г.
• Преносимост на номерата
Преносимостта на номерата има доказани
предимства както за потребителите, така и за
подобряване конкурентната среда в електронните съобщения.
През април 2008 г. стартира преносимостта
на мобилните номера в нашата страна при
сравнително слаб интерес от страна на потребителите въпреки възможността им да избират
между услугите на три предприятия. Основните
причини за слабия интерес на потребителите
са свързани с начина на информиране за повикване към пренесен номер, клаузите за автоматично подновяване на срочните договори
и процедурата за обслужване на „две гишета“,
която допълнително демотивира потребителите
да ползват преносимостта на номерата и доведе до критики по този въпрос и от страна на
Европейската комисия.
Националният регулатор предприе действия в
посока на отстраняване на тези недостатъци, в
резултат на което от август 2010 г. предприятията ще стартират обслужване на потребителите
на „едно гише“.
През 2009 г. стартира и преносимостта на
фиксираните номера.
За облекчаване процеса на преносимост на
номерата от съществено значение е изработването и внедряването на централизирана база
данни за пренесените номера в мрежите на
всички предприятия, предоставящи обществени
телефонни услуги.
За опростяване и разширяване на възможностите за осъществяване на преносимост,
както и с оглед ефективното използване на
ограничения ресурс – номера, е целесъобразно
да се преразгледа изискването предприятията
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от домейна на преносимост да имат издадено
разрешение за номера в рамките на всеки географски код, за да осъществяват преносимост.
Ревизията на регулаторната рамка от 2009 г.
регламентира правото на потребителите да
пренесат телефонния си номер (фиксиран или
мобилен) към друго предприятие по техен избор
в рамките на един работен ден. При новите
правила максималната продължителност на
договора между потребителя и предприятието
е не по-голяма от 24 месеца. Предприятието
следва да предлага и възможност на потребителите да сключват договори при максимална
продължителност 12 месеца.
3. Защита на личните данни и правото на
неприкосновеност на личния живот в електронните съобщения
В съвременното общество преносът, обработката и съхранението на голям обем
информация често включват и лични данни.
Осигуряването на ефективна защита на личните данни е основен приоритет на политиката
не само на европейско, но и на национално
ниво. Успешното развитие на електронните
съобщителни услуги в голяма степен зависи
от доверието на потребителите в доставчиците
на услуги, свързано с неприкосновеността на
личния им живот.
Законът за защита на личните данни определя общата рамка за защитата на личните
данни. Със ЗЕС се въвеждат специфичните
изисквания на Директива 2002/58/ЕС за защита на неприкосновеността на личността и
на личните данни, относими към електронния
съобщителен сектор, в процеса на внедряване
на новите технологии и пораждащите се нови
рискове. От особена важност за потребителите е:
• самостоятелно да контролират и отклоняват
повиквания, като законосъобразно се възпол
зват от съвременните технологични решения
и функционалности на мрежите;
• да дават предварително съгласие за включване на техните лични данни в обществените
телефонни указатели;
• да бъдат предварително информирани за
предназначението на телефонните указатели,
както и за функциите за търсене в електронните
телефонни указатели;
• да имат възможност да получават безвъзмездно детайлизирана сметка за ползваните от
тях услуги заедно с данъчна фактура, както и
възможност за безвъзмезден достъп до информация в електронен вид относно месечните
сметки за ползваните услуги.
За осигуряване допълнителна защита на
личните данни и контрол на повикванията
ЗЕС задължава предприятията, предлагащи
обществени телефонни услуги, съобразно
функционалността на електронната съобщителна мрежа да предлагат безплатно услугите:
„идентификация на линията на викащия“ и
„идентификация на свързаната линия“, включително с възможност крайните потребители
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сами да активират или деактивират услугата
„блокиране на идентификация на линията на
викащия“ с достъпни средства за всяко отделно
повикване или постоянно за линията, да отказват входящи повиквания, в случай че услугата
„блокиране на идентификация на линията на
викащия“ е активирана от страна на викащия
краен потребител, и други.
Защитата на личните данни е основен приоритет на новите правила в Регулаторна рамка 2009.
Имената, електронната поща и информацията
за банкови сметки на потребителите и особено
трафичните данни за всяко телефонно обаждане
или интернет сесия трябва да бъдат съхранявани по начин, който да предотвратява случайни
или преднамерени пробиви в сигурността.
Предприятията трябва да предприемат мерки
за информиране на компетентните органи при
установяване на пробив, свързан с обработката
и съхранението на лични данни. Компетентният
орган преценява дали потребителите да бъдат
уведомени за тези пробиви. По този начин ще
се увеличат стимулите за по-добра защита на
личните данни от предприятията на електронни
съобщителни мрежи и услуги.
В Регулаторна рамка 2009 са засилени и
правилата, засягащи неприкосновеността на
личните данни и тяхната защита по отношение
на използването на „бисквитки“ (cookies), други
средства, като интернет потребителите ще бъдат
по-добре информирани за „бисквитките“ и какво
се случва с личните им данни. Всяко физическо
или юридическо лице може да започне съдебно
производство срещу такива нарушители, за да
защити своите законни бизнес интереси, а в
случаите на доставчици на интернет да защити
и правата на потребителите си.
Регулаторна рамка 2009 предвижда забрана
на практиката да се изпраща електронна поща
за целите на директен маркетинг, маскираща
или скриваща идентичността на подателя, от
чието име се прави съобщението, или без валиден адрес, на който получателят да може да
изпрати искане да се спрат такива съобщения.
Отчитайки тези факти, в краткосрочен план
предстои въвеждане на нови правила за защита
на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот в електронните съобщения чрез изменение на нормативната уредба.
Същевременно трябва да се създадат условия
за стимулиране внедряването на технологии,
подобряващи защитата на личните данни и
правото на неприкосновеност на личния живот
в електронните съобщения (Privacy Enhancing
Technologies – PETs), чрез прилагане на принципа „privacy by design“, подход, при който
неприкосновеността и защитата на данните са
заложени още при изработката на съответните
технически устройства.
VI. Критична информационна инфраструктура и мрежова и информационна сигурност
Електронната съобщителна инфраструктура
се разглежда като критична инфраструктура,
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нарушаването или разрушаването на която би
дало сериозни отражения върху здравето, без
опасността, сигурността и/или икономическото
благосъстояние на хората, както и върху ефективната работа на държавното управление. В
последно време се подчертава важността и на
други фактори, като предвиждането на мерки
за повишаване на защитата и устойчивостта
при предоставянето на критични услуги, поддържането на доверието на потребителите към
технологиите, мрежите и услугите, надеждното,
безопастното и защитеното предоставяне на
услуги за електронно управление. Ето защо
обществото изисква солидни гаранции, че тази
инфраструктура е устойчива на бедствия и атаки.
В документите на ЕС, разглеждащи защитата
на критичната информационна инфраструктура,
в по-голямата си част от препоръките и изискванията се редуцират до защита на мрежовата
и информационната сигурност, т.е. може да
се каже, че за сектора на информационните
технологии и съобщенията понятието „критична информационна инфраструктура“ в голяма
степен се покрива с понятието „мрежова и
информационна сигурност“. Бъдещите действия на държавите – членки на ЕС, във връзка
с мрежовата и информационната сигурност,
разглеждани в Резолюция на Съвета от 18
декември 2009 г. относно Европейски подход
на сътрудничество към мрежовата и информационната сигурност, следва да се насочат към:
• повишаване доверието на крайните потребители в информационните и комуникационните
технологии чрез дейности за повишаване на
информираността;
• организиране на национални учения и/
или участие в редовни европейски учения в
областта на мрежовата и информационната
сигурност, включващи разширено планиране
и привличане на частния сектор;
• създаване на центрове за реагиране при
компютърни инциденти (CERTs) и засилване
на сътрудничеството между националните центрове на европейско ниво;
• изпълнение на програми за образование,
обучение и изследвания за мрежовата и информационната сигурност, осигуряващи наличието
на технически умения и професионализъм в
тази област.
Изброените по-горе действия следва да се
изпълняват в рамките на утвърдения бюджет
на МТИТС.
За предприятията, предоставящи електронни
съобщителни мрежи и услуги, и в бъдеще остават задълженията, свързани с осигуряване на
достъп до мрежата и/или предоставяните услуги
на компетентните органи в случай на необходимост, както и предоставяне на възможност за
безвъзмездно ползване на електронни съобщения чрез мрежата в случай на непосредствена
опасност за националната сигурност. Във връзка
с очакваното през 2011 – 2012 г. разширяване
обхвата на Директива 2008/114/EC на Съвета
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от 8 декември 2008 г. относно идентифициране
и обозначаване на Европейска критична инфраструктура и оценка на необходимостта от
подобряване на нейната защита в областта на
информационните и комуникационните технологии предприятията, предоставящи електронни
съобщителни мрежи и услуги, трябва да са готови за поемане и на допълнителни задължения,
свързани с идентифицирането на европейска
критична информационна инфраструктура, съставянето на планове за сигурност, определянето
на служител за връзка по сигурността и др.
Като се има предвид, че секторът на информационните и комуникационните технологии
е жизненоважен за повечето сектори на обществото, това прави мрежовата и информационната сигурност обща отговорност на всички
заинтересувани страни, от които се изисква:
• интензифициране на усилията за повишаване нивото на мрежовата и информационната сигурност във връзка с предоставянето
на надеждни, доверени и лесни за използване
продукти и услуги;
• информиране на потребителите за рисковете по отношение на сигурността, свързани с
продуктите и услугите, и защитата против тях;
• вземане на всякакви подходящи технически
и организационни мерки за защита на непрекъсваемостта, целостта и конфиденциалността
на електронните съобщителни мрежи и услуги;
• стандартизиране на мрежовата и информационната сигурност със стремеж за намиране
на хармонизирани и оперативно съвместими
решения;
• участие с държавите – членки на ЕС, в
учения за осигуряване на подходящи реакции
срещу аварийни ситуации.
Изискванията към обществените електронни
съобщителни мрежи и услуги от гледна точка
на критичната информационна инфраструктура
са основни. Тези изисквания се отнасят с пълна
сила и за държавните мрежи, които следва да
гарантират националната сигурност и електронното управление на страната. Съгласно Закона
за защита на класифицираната информация
и Закона за електронно управление към тези
мрежи има и допълнителни изисквания, свързани със съответната сертификация.
Република България следва да улеснява
оказването на международна помощ, свързана
с предоставянето на електронни съобщения
при бедствия и аварии. Тези улеснения се
отнасят до осигуряването на имунитети на
лица, участващи в предоставяне на международна помощ, освобождаване от такси, мита
и данъци на технически средства за оказване
на помощ, премахване на регулаторни бариери, свързани с внос и износ, и използване на
електронносъобщителна апаратура, движение
на обслужващ персонал и др. в съответствие
с Конвенцията от Тампере от 1998 г. за пре-
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доставяне на телекомуникационни ресурси за
ограничаване на последствията от бедствия и
за възстановителни операции.
VII. Европейски въпроси и международна
дейност
1. Европейски въпроси
Като пълноправен член на ЕС Република
България има всички права, в т.ч. правото на
глас и правото да участва във всички заседания
на органите и институциите на ЕС.
Представители на МТИТС и КРС се стремят
да участват активно в работата на Комитета
по съобщения (COCOM), Комитета по радиочестотния спектър (RSC), Групата по политика
в областта на радиочестотния спектър (RSPG)
и Работната група по „Телекомуникации и
информационно общество“ към Съвета на ЕС.
Комисията за регулиране на съобщенията от
януари 2010 г. участва в работата на новосъздадения BEREC, който освен че поема задачите
на Групата на европейските регулатори, ще
изразява експертни становища по искане на
Европейския парламент и Съвета и ще спомага за последователното прилагане във всички
държави членки на регулаторната рамка на
електронните съобщителни мрежи и услуги.
Участието на български представители в
работата на тези европейски комитети и групи в областта на електронните съобщения е
възможност за пряко представяне и защита на
националните позиции при подготовката на
различни европейски документи (регламенти,
директиви, препоръки, решения), обмяна на
опит и сътрудничество при прилагане на европейското право в сектора.
С влизането в сила на Договора от Лисабон от 1 декември 2009 г. се очертават нови
насоки, които засягат сектора на електронните
съобщения, като по-важните от тях са:
• увеличена защита на фундаменталните
права на гражданите във връзка с Хартата на
ЕС за фундаменталните права, която ще има
същата правна стойност като договорите;
• по-голяма възможност за създаване и
приемане на правила, регламентиращи предоставянето на услуги от общ икономически
интерес:
• по-гъвкава и по-бърза процедура срещу
държавите членки при нарушение на общностното законодателство.
Членството на Република България в ЕС
налага стриктно изпълнение на всички ангажименти, произтичащи от европейското право в
областта на електронните съобщения, въвеждане
в българското законодателство на разпоредбите
на регламенти, директиви, решения и препоръки в областта на електронните съобщения и
тяхното практическо прилагане, съобразено със
специфичните национални интереси.
В краткосрочен, средносрочен и дългосрочен
план е необходимо:
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• да се извършат подобрения в координационния механизъм по европейските въпроси в
сектора с оглед на повишаващия се интердисциплинарен характер на голяма част от досиетата
и по-ясното разпределение на отговорностите
между всички заинтересувани институции;
крайната цел е подготовка на по-качествени
позиции, реално отразяващи и отстояващи
националния интерес;
• по-добра организация и разпределение на
отговорностите по въвеждане и прилагане на
европейското право в сектора, както и поддържане на общодостъпна служебна информация
за текущото състояние;
• активно участие на български експерти
в работните органи към ЕК и Съвета с цел
представяне и отстояване на националния
интерес на ниво проектодокументи, за да се
улесни максимално процесът на последващото
им прилагане на национално ниво.
2. Международна дейност
Съгласно ЗEС министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
представлява Република България в международните организации в областта на електронните
съобщения и информационното общество: ITU,
СЕPT, ETSI, Международната организация за
космически съобщения (МОКС „Интерспут
ник“) и Регионалното сдружение в областта на
съобщенията (РСС), в което Република България
членува в качеството си на наблюдател.
Целта на международната дейност в област
та на електронните съобщения е постигане на
активна комуникация с международните организации и други държави с оглед постоянно
проследяване на тенденциите, своевременно
информиране за извършваните дейности и
отразяване на основните елементи от разработваната документация.
В процеса на подготовка на нормативната
уредба в сферата на електронните съобщения
се използват редица препоръки, решения, технически доклади, спецификации, ръководства
на международните организации.
В краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план развитието на дейността по линия на
международните организации и на двустранна
основа в областта на електронните съобщения
ще продължи, както следва:
• По линия на специализираните международни организации:
Подготовка на позиции, отчитайки становищата на заинтересуваните страни, и редовно
участие на български представители в работните
органи към специализираните международни
организации, включително в процеса на подготовка на световните и/или регионалните
конференции, асамблеи и форуми. Прякото
ангажиране на експертите в дейността на
тези организации ще им даде възможност да
представят приноса или виждането на страната
ни, изхождайки от националните ни интереси, в процеса на разработване на документи,
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свързани с формирането и реализирането на
политиката на международните организации,
а впоследствие и отразяване на резултатите
при подготовка на национални документи и
съгласно законодателството на ЕС.
• На двустранна основа:
Обмяна на добри практики, участие в
реализацията на регионални проучвания по
актуални теми, разглеждане на възможности
за включване и реализиране на регионални
или международни инициативи и/или проекти,
насочени към насърчаване на развитието на
електронните съобщения, и в съответствие с
целите, заложени в секторната политика.
Усилията е полезно да се насочат към:
• Насърчаване на сътрудничеството с държавите – членки на ЕС, както и с тези, кандидатстващи за членство в ЕС, с цел:
– обмяна на опит в процеса на хармонизиране на националните законодателства с
европейската регулаторна рамка за електронни съобщителни мрежи и услуги на ЕС или
конкретно по отношение на отделни аспекти
от прилагането є; по отношение на държавите,
кандидатстващи за членство в ЕС, българската
страна би могла да сподели натрупания опит
в процеса на транспониране на европейското
законодателство в сектора.
• Концентриране върху развитието на двустранните отношения главно с държави, които
представляват интерес за сектора на електронните съобщения в България, с цел:
– създаване на благоприятни условия за
развитие на бизнес отношения между българските и чуждестранните телекомуникационни
компании, организации и институции, занимаващи се с електронни съобщения, в т.ч.
осъвременяване на съществуващата двустранна
нормативна база;
– осигуряване на актуална информация
за тенденциите в развитието на електронните
съобщения в даден регион или държава, които
биха оказали благоприятно въздействие върху
развитието на този сектор в страната или за
които българският сектор на електронните
съобщения би бил пример за реализация на
успешни практики.
Засилването на активността при поддържането и развитието на двустранното и многостранното сътрудничество в сектора на електронните
съобщения ще съдейства за постигането на
целите на секторната политика, а косвено – и
за стимулиране на развитието на сектора у нас.
VIII. Взаимодействие с неправителствените
организации
Хармонизирането на националното ни законодателство с това на ЕС, както и бързото
развитие на неправителствените организации и
нарастването на тяхното влияние са обективна
предпоставка за активно взаимодействие между
държавния и обществения сектор.
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От съществено значение при провеждането на политиката в областта на електронните
съобщения е държавата да си партнира с неправителствени структури, браншови и бизнес
организации, работещи в сектора на информационните и комуникационните технологии,
организации, защитаващи интересите на потребителите, научните и академичните среди с оглед
стимулиране на равнопоставено и ефективно
сътрудничество, обмен на информация, идеи
и добри практики в сектора.
Държавната политика е насочена към активно взаимодействие с неправителствените
организации в различни формати на сътрудничество: съвместни работни групи, комисии, консултативни съвети, ИКТ форуми, конференции
и експертни срещи. Целта на поддържането на
тези форми на сътрудничество е държавните
институции да се съобразят в най-голяма степен с мненията и вижданията на бизнеса и
гражданите при:
• разработването и актуализирането на политики и стратегии в областта на електронните
съобщения;
• проучването и анализирането на информацията за проблеми, свързани с прилагането
на стратегически документи;
• приемането и провеждането на мерки за
подобряване на пазарната среда и бизнес потенциала за информационни и комуникационни
технологии;
• разработването на оценки за ефикасността
и ефективността на извършените дейности в
областта на електронните съобщения.
Взаимодействието между държавата и
неправителствените организации дава възможност за обединяване на усилията им чрез
провеждане на съгласувани и целенасочени
съвместни дейности по осигуряване на повишаването на ефективността, както и оказване на
експертна помощ при разработване и провеждане на общи инициативи и дейности. По този
начин се повишава степента на информираност
на обществото, като се гарантира спазването
на принципите на обективност, прозрачност,
пропорционалност и равнопоставеност на
действията на държавните институции и се
създават възможности за правна сигурност и
за информиран избор на гражданите.
С цел защита на интересите на потребителите
в областта на електронните съобщения държавата си взаимодейства с редица граждански
организации – федерации, асоциации, съвети
и комисии, занимаващи се с информиране на
обществеността, със значението, възможнос
тите и обществената полза на организацията на
българските потребители за защита на правата
и интересите им като граждани и потребители.
Извършват се следните дейности:
• изготвят се програми за провеждане на
потребителска политика;
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• правят се предложения до съответните
държавни органи във връзка с ефективното
прилагане на законодателството, свързано със
защитата на потребителите;
• организират се обсъждания и се дават
становища по проекти на нормативни актове,
свързани с правата на потребителите;
• разпространяват се информационни материали, свързани със защитата на потребителите,
предоставят се консултации на потребителите
и др.;
• разработват се, организират се и се осъществяват програми за образование и информация за потребителите и др.
В резултат на тясното сътрудничество между
държавните институции и неправителствени
организации се постигат редица цели:
• разработване на приоритети, указания,
методики и други документи за подобряване
ефективността на диалога между правителствените и неправителствените структури;
• изучаване и популяризиране на добри
практики за взаимодействие;
• съгласуване на общи цели и задачи за
постигане на резултати, представляващи обществения интерес.
Неправителствените организации заемат все
по-активна роля в оформянето на цялостната
политика на сектора. Значителен принос имат
те в процеса на планиране, програмиране и
усвояване на средства от ЕС. Чрез независими експертизи, повишаване на общественото
съзнание, иницииране на дебати и мониторинг
върху работата на държавните органи намесата
на неправителствените организации помага
за гарантиране на прозрачност и вземане на
демократични решения и способства за повишаване ефективното използване на обществените ресурси.
Процесът на съвместна работа спомага за
утвърждаване ролята на неправителствените
организации като посредник, модератор и
обучител в Общността, а изграждането на
модели на взаимодействие засилва диалога
между неправителствените организации и администрацията и допринася за установяване
принципа на партньорство между тях.
Неправителственият сектор изпълнява ключова роля в осъществяването на принципите
на демократично участие, индикатор за което
е признаването им за равностойни партньори
във взаимоотношенията между институциите
и в изграждането на гражданското общество.
Неправителствените организации имат съществен принос в създаването на модерна
законодателна среда, особено относно социалното развитие, децентрализацията и достъпа
до информация.
IX. Заключение
С оглед постигане на поставената политическа цел, вземайки под внимание разгледаните
в настоящия документ аспекти на електронния
съобщителен сектор, в краткосрочен, средносро-

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

чен и дългосрочен план следва да бъдат предприети следните конкретни мерки за създаване
на подходящи условия за развитие на сектора:
В краткосрочен план (до 2012 г.):
• изменение и допълнение на законовата
уредба в съответствие с Регулаторна рамка 2009;
• привеждане на Общите изисквания и издадените разрешения за ползване на ограничен
ресурс в съответствие с изменената правна
уредба, но не по-късно от 19 декември 2011 г.;
• освобождаване на радиочестотните обхвати
2,5 GHz и 3,5 GHz, определени за хармонизирано използване в рамките на Общността;
• анализ на необходимостта от структурната
промяна на ННП и определяне на подход, в
случай че това е необходимо;
• изграждане на една национална мрежа,
предназначена за разпространение на програми на обществени оператори, пет национални
и множество регионални мрежи за наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване,
предназначени за разпространение на програми
на търговски оператори;
• създаване на единна информационна
точка за произтичащите от различни нормативни актове административни процедури за
предоставяне на права на преминаване, както
и при придобиване на права за изграждане на
електронни съобщителни съоръжения, както
и за предстоящи ремонти или изграждане на
друга инфраструктура с оглед създаване на
възможност на заинтересувани предприятия да
изграждат или ремонтират инфраструктурата си;
• съхранение от компетентна национална
институция на създадените от предприятията,
осъществяващи електронни съобщения, специализирани карти и регистри за изградената
от тях подземна и/или надземна електронна
съобщителна инфраструктура;
• създаване и поддържане на единна информационна система за изградената от предприятията, осъществяващи електронни съобщения,
подземна и/или надземна електронна съобщителна инфраструктура;
• ежегодно изготвяне на списък със стандарти
и стандартизационни документи, приоритетни за
въвеждане чрез превод на български език, който
да бъде предоставен за обществено обсъждане;
• изготвяне на законодателно предложение,
с което в нормативен акт в областта на електронните съобщения да може да се извършва
позоваване на стандарти и/или стандартизационни документи, приети от европейски или
международни организации по стандартизация,
в които членуват Република България или български органи, или организации, изпълняващи
функциите на национална организация по стандартизация пред тях, след въвеждането им чрез
потвърждаване за прилагане като български
стандарти и/или стандартизационни документи;
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• сключване на споразумение между държавните институции и участниците на пазара
на електронни съобщителни услуги за съвместно финансиране на превода на определените
приоритетни документи;
• продължаване на тенденцията за широко
популяризиране на единния европейски номер
за спешни повиквания „112“ сред населението
от компетентните органи;
• предприемане на необходимите действия
за популяризиране и създаване на условия за
предоставяне на услуги чрез номера „116ХУZ“;
• контролиране спазването на предвиденото
допълнително намаляване на ценовия таван за
изходящи повиквания в роуминг, намаляване
на таксите за пренос на данни на 1 евро за
MB, като пределната цена на едро за пренос
на данни трябва да падне на 0,80 евро през
2010 г. и 0,50 евро през 2011 г.; контролиране
спазването на предвиденото намаляване на
цената за текстово съобщение, изпращано от
чужбина, на 0,11 евро.
В средносрочен план (до 2015 г.):
• радиочестотна лента от 790 до 862 MHz
да бъде освободена за цифров дивидент;
• освобождаване на радиочестотна лента
169,4 – 169,8125 MHz;
• осигуряване на широколентов достъп в
слабо населените и отдалечени райони;
• определяне на правила за осигуряване
на специални технически средства (особено
в светлината на достъпа до единния европейски номер за спешни повиквания) на хора с
увреждания;
• насърчаване на инвестициите за изграждане
и развитие на електронни съобщителни мрежи
от ново поколение, при необходимост, и чрез
финансиране от публични фондове, без да се
предизвиква нарушаване на конкуренцията;
• опростяване и по-добро регламентиране
на процедурите по отношение на дейностите
за изграждане на електронни съобщителни
мрежи или нови мрежови съоръжения чрез
изменение в законодателството и подобряване
на съгласуваността между компетентните местни
и централни органи;
• подобряване на условията за достъп и
взаимно свързване не само до мрежата на историческия оператор на фиксираната мрежа,
а и до мрежите на всички останали предприятия, чрез създаване на конкурентни условия
за съвместното ползване на каналната мрежа
и съвместно разполагане на съоръженията и
кулите.
В дългосрочен план (след 2015 г.):
• изграждане на национална мрежа за циф
рово мобилно наземно телевизионно радиоразпръскване при наличие на свободен радиочестотен спектър и на инвеститорски интерес;
• изграждане на една национална обществена
мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване
по стандарта T-DAB (Terrestrial Digital Audio
Broadcasting);
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• използването на радиочестотен обхват
87,5 – 108 MHz да се извършва по стандарта
DRM+;
• в радиочестотните обхвати 150 – 253 kHz,
500 – 1620 kHz и 1620 – 30 000 kHz да се развият национални наземни цифрови мрежи за
радиоразпръскване чрез изграждане на маломощни синхронни подмрежи за средновълновия
обхват, както и локални и регионални мрежи
за средновълновия и в късовълновия обхват.
Списък на съкращенията
Български съкращения
БДС – Български държавен стандарт
БНР – Българско национално радио
БНТ – Българска национална телевизия
ЕК – Европейска комисия
ЕС – Европейски съюз
КРС – Комисия за регулиране на съобщенията
МОКС „Интерспутник“ – Международна
организация за космически съобщения
МТИТС – Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
ННП – Национален номерационен план
НПРРЧС – Национален план за разпределение на радиочестотния спектър
РСС – Регионално сдружение в областта на
съобщенията
СНРЧС – Съвет по националния радиочестотен спектър
УКВ-ЧМ – Ултракъсовълново честотно
модулирано радиоразпръскване
Латински съкращения
BEREC (Body of European Regulators for
Electronic Communications) – Орган на европейските регулатори в областта на електронните
съобщения
CEN (European Committee for
Standardization) – Европейски комитет по
стандартизация
CENELEC (European Committee for
Electrotechnical Standardization) – Европейски комитет по стандартизация в областта на
електротехниката
С Е Р Т ( C o n f ér e n c e e u r o p ée n n e d e s
Administrations des postes et des
télécommunications) – Европейска конференция
по пощи и далекосъобщения
CERTs (Computer Emergency Response
Teams) – Центрове за реагиране при компютърни инциденти
COCOM (Communications Committee) – Комитет по съобщения към Европейската комисия
DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) – Цифрово наземно видеорадиоразпръскване
DRM (Digital Radio Mondiale) – Стандарт за
цифрово радиоразпръскване в обхвата 30 – 174
MHz
DRM+ – Стандарт за цифрово радиоразпръскване, разширяващ DRM стандарта, за
честоти над 174 MHz
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ETSI (European Telecommunications Standards
Institute) – Европейски институт за стандартизация в далекосъобщенията
GSM (Global System for Mobile
Communications) – Глобална система за мобилни комуникации
GSM-R (Global System for Mobile
communication-Rail) – Глобална система за мобилни комуникации за железопътни приложения
HDTV (High-definition television) – стандарт
за цифрова телевизия с висока разделителна
способност
I T U ( I n t e r n a t i o n a l Te l e c o m m u n i c a t i o n
Union) – Международен съюз по далекосъобщения
IEC (International Electrotechnical
Commission) – Международна електротехническа комисия
ISO (International Organization for
Standardization) – Международна организация
по стандартизация
LTE (Long Term Evolution) – Стандарт за
дългосрочно развитие
NGA (Next Generation Access) – Достъп до
мрежи от следващо поколение
NGN (Next Generation Networks) – Мрежи
от следващо поколение
PETs (Privacy Enhancing Technologies) – технологии за подобряване на защитата на личния
живот
PMR (Professional Mobile Radio) – професионална електронна съобщителна мрежа от
подвижна радиослужба
RSC (Radio Spectrum Committee) – Комитет
по радиочестотния спектър
RSPG (Radio Spectrum Policy Group) – Група
по политиката в областта на радиочестотния
спектър
T- D A B ( Te r r e s t r i a l D i g i t a l A u d i o
Broadcasting) – наземно цифрово радиоразпръскване на звукови сигнали
SMP (Significant Market Power) – предприятиe със значително въздействие върху пазара
SRD (Short-Range Devices) – устройства с
малък обсег на действие
UMTS (Universal Mobile Telecommunications
System) – Универсална мобилна телекомуникационна система
VoIP (Voice over Internet Protocol) – Технология за пренасяне на глас чрез интернет протокол
UWB (Ultra Wide-Band) – свръхшироколентова технология
Wi-Fi – технология на безжични локални
мрежи, базирана на спецификациите от серията
IEEE 802.11
WiMAX (Worldwide Interoperability for
Microwave Access) – система за безжичен достъп в свръхвисокочестотни обхвати
WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic
Communications Services) – Политика за безжичен достъп за електронни съобщителни услуги
11173
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

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

ЗАПОВЕД
№ РД-07-885 от 6 декември 2010 г.
№ ЗЦУ-1693 от 13 декември 2010 г.

(Продължение от бр. 3)

Приложение 3

Приложение 4 № 3
Приложение

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация
Попълва се от приходната администрация

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

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

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

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА 2010 ГОДИНА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

Годишният отчет се попълва
от всички предприятияВсЛИКВИДАЦИЯ
нестопанска цел (сдружения
и фондации), създадени и регистрирани съгласно
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
ИЛИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
действащото законодателство, на основание на Закона за статистиката и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
ЗА
2010
ГОДИНА
Представянето на годишния отчет в срок до 31 март 2011 г. е задължително съгласно ЗКПО , Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2011 година. Предприятията с нестопанска цел, неизвършващи стопанска дейност представят годишния си отчет
само в териториалното статистическо бюро. Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за
статистиката.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.
Годишният отчет се попълва от всички предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, на основание на Закона за статистиката и
Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Представянето на годишния отчет в срок до 31 март 2011 г. е задължително съгласно ЗКПО, Закона за статистиката и Националната
статистическа програма за 2011 година. Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за
№
Наименование на формуляра
Стр.
статистиката.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
1. Справка за предприятието през 2010 година
конфиденциалност.
2.

Справка за група предприятия през 2010 година

3.

Счетоводен баланс към 31.12.2010 година

Отчет за приходите и разходите за 2010 година за нестопанска дейност със Справка за административните разходи по видове и разходите за и приходите от дарения за 2010 година
Отчет за приходите и разходите за 2010 година със Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности
5.№
Наименование на формуляра
Стр.
за 2010 година
2
1. Справка за предприятието през 2010 година
6. Отчет за паричния поток за 2010 година
2. Справка за група предприятия през 2010 година
4

4.

Счетоводен
баланс към(дълготрайните)
31.12.2010 година
7.3. Справка
за нетекущите
активи към 31.12.2010 година
4. Отчет за приходите и разходите за 2010 година
8.5. Справка
вземанията
и задълженията,
разпределени
институционални
сектори
към 31.12.2010 година
Отчет заза
приходите
и разходите
от стопанска
дейност впопериода
на ликвидация
или несъстоятелност
през 2010 година
6. Отчет за паричните потоци за 2010 година
9. Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2010 година
7. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010 година
10.
разходите
от лихви
за 2010
година среда за 2010 година
8. Справка
Справказа
заприходите
платените и
данъци
и такси,
свързани
с околната
11.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010 година

12.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2010 година

13.

Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2010 година

14.

Справка за платените данъци и такси, свързани с околната среда за 2010 година

15.

Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията с нестопанска цел към 31.12.2010 година

6
8
9
11
12
16

1
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

С Т Р. 2 3
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

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс ***

Телефони ***

II. Собственост към 31.12.2010 година
Собствеността на предприятието е:

Относителен дял
от капитала в %

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

100.00

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

* 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
приходите от продажби
през 2010 г. в %

Код по
КИД-2008**

Код по
НКИД-2003**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
В този раздел се посочват дейностите, извършвани от предприятието през 2010 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
IV. Място на извършване на дейността
Населено място, в което предприятието извършва дейността си:
Област
Община
Град/село

Код по ЕКАТТЕ**
Код на поречие**

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

ДА

НЕ

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

* 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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УКАЗАНИЯ
Въпросникът има за цел да се открият сложни и големи предприятия, извършващи икономическа дейност на територията на Република
България и формиращи статистически единици от типа „Група предприятия” по смисъла на:
1) Регламент на Съвета (EEC) N° 696/93 за изследване и анализ на статистически единици от производствената система на Общността;
2) Регламент на Съвета (177/2008) за Статистическите бизнес регистри;
3) Седма директива на Съвета (83/349/EC) от 13 Юни 1983 г., основана на параграф 54 (3) (g) от договора за консолидираните отчети;
4) Европейско законодателство за малките и средни предприятия (Регламент № 96/280/EC);
5) Директива за прозрачност (88/627/EEC);
6) Втора директива на Съвета (89/646/EEC) за координиране на законите, регламентите и административните постановления, отнасящи се до
кредитните институции;
7) Регламент на Съвета EC/1606/2002 “Приложение на международните счетоводни стандарти;
8) Закон за счетоводството на Р България.
9) Националният счетоводен стандарт 27 регламентира изготвянето на консолидираните счетоводни отчети на група предприятия.
Под статистическа единица от тип „Група предприятия” се разбира група от две и повече юридически лица (предприятия), свързани помежду
си с правни (юридически) и/или финансови връзки, контролирани от т.н. „Глава на групата или предприятие-майка”. Предприятието-майка
е местно или чуждестранно юридическо лице, което не е контролирано директно или индиректно от друго юридическо лице. Групата
предприятия се състои от Предприятие-майка и филиали (дъщерни компании).
1. Видове групи предприятия:
1.1 Многонационални - Група предприятия с поне две предприятия, намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо
лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо
лице;
1.2 Местна – Група предприятия, съставена от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа
дейност на територията на Р България), управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за
„Последното предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и
предприятие/я в Република България е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е
собственост на друго предприятие от страна Y, в този случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е
собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва
икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо
лице) на предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от
дяловете в капитала на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1 Основна дейност (до втори знак по КИД 2008)
- Тук се посочва дейността на предприятието, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови приходи/лихви и т.н
в зависимост от вида на дейност на предприятието (съгласно справка за Предприятието).
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД 2008)
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от
допълнителната дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3 Брой на предприятията, включени в ГП на територията на Р България (включително централният офис)
3.4 Брой на заетите лица в ГП
Тук се посочва сумата от:
- Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение (код 1000, колона 1 от Отчета за заетите лица,
средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010);
- Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол (код 1400, колона 1 от Отчета за заетите лица,
средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010);
- Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател (код 1510,
колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010);
- Среден брой през годината на работещите собственици (код 1600, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата
и други разходи за труд за 2010).
4. Идентификация на прекия собственик:
При верига от свързани предприятия за определяне на прекия местен или чуждестранен собственик се прилага правилото за най-голям
или равен процент собственост на друго юридическо лице (предприятие).
Приложение 1

ЧЛЕНОВЕ НА ГП
Моля попълнете броя юридически лица, включени във Вашата Група предприятия

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

Наименование

Държава на
регистрация

ЕИК на правната
единица (ако е
българска)

Процент на собственост (участие на
предприятието- майка
в собствеността на
правната единица)
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

00111
00112
00110

II. Краткосрочни вземания
Блокирани за обезпечение

00121

Обезпечение

00122

Други
Общо за група ІI

00123
00120

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

00131
00132
00130

IV. Финансови активи
Блокирани за обезпечение
Други

00141
00142

Общо за група IV

00140

Общо за раздел А

00100

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

00211
00212
00210

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

00221
00222
00220

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

00231
00232
00230

IV. Дългосрочни вземания
Блокирани за обезпечение
Други

00241
00242

Общо за група IV

00240

Общо за раздел Б

00200

Сума на актива (А+Б)

00300

в това число:
Блокирани за обезпечение
Други
В. Условни активи
6

00310
00320
00400

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

А. Задължения
I. Краткосрочни задължения
Обезпечени

00511

Необезпечени

00512

Общо за група I

00510

IІ. Дългосрочни задължения
Обезпечени

00521

Необезпечени

00522

Общо за група IІ

00520

Общо за раздел А

00500

Обезпечени

00501

Необезпечени

00502

Б. Ликвидационен капитал
I. Основен капитал

00610

IІ. Финансов резултат от ликвидацията

00620

IІІ. Финансов резултат от стопанската дейност

00630

IV. Резерви
Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

00641

Други резерви

00642

Общо за група IV

00640

Общо за раздел Б

00600

Сума на пасива (А+Б)

00700

в това число:
Обезпечени задължения

00710

Необезпечени задължения

00720

Обезпечен ликвидационен капитал

00730

Необезпечен ликвидационен капитал

00740

В. Условни пасиви

00800

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2010 ГОДИНА

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

І. Разходи по ликвидацията
Държавни разходи

09110

Разходи за издръжка на ликвидаторите

09120

Разходи за персонала

09130

Разходи за осребряване на имуществото

09140

Балансова стойност на продадените активи (без продукция)

09150

Разходи за издръжка на собствениците

09160

Финансови разходи

09170

Други разходи, свързани с ликвидацията

09180

Общо за група І

09100

ІІ. Счетоводна печалба от ликвидация

09200

ІІІ. Разходи за данъци от печалбата

09300

ІV. Печалба от ликвидация

09400

Всичко (І + ІІІ + ІV)

09500

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

І. Приходи от ликвидацията
Приходи от продажби на:

09610

Дълготрайни материални активи

09611

Дълготрайни нематериални активи

09612

Материални запаси

09613

Финансови приходи

09620

Други приходи

09630

Общо за група І

09600

ІІ. Счетоводна загуба от ликвидация

09700

ІІІ. Загуба от ликвидация

09800

Всичко (І + ІІІ)

09900

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

8

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В ПЕРИОДА НА ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

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

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

10100

Разходи за суровини, материали и външни услуги

10200

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

10210
10220
31121
10300

в това число:
Разходи за възнаграждения

10310

Разходи за осигуровки

10320

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

10321
10400
10410

в това число:
Разходи за амортизация

10411

Разходи от обезценка

10412

Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи
Други разходи

10420
10500

в това число:
Балансова стойност на продадените активи

10510

Провизии

10520

Общо за група I

10000

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

11100
11110
11200

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

11210
11220

Общо за група II

11000

Б. Печалба от обичайна дейност

14000

ІІІ. Извънредни разходи

12000

в т.ч. за природни и други бедствия

12100

Общо разходи (І + ІІ + ІІІ)

13000

В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)

14100

ІV. Разходи за данъци от печалбата

14200

V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък

14300

Г. Печалба (В - ІV - V)

14400

Всичко (Общо разходи + ІV + V + Г)

14500

9

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

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

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

15100

Продукция

15110

Стоки

15120

Услуги

15130

в това число:
Приходи от търговско-посредническа дейност

15131

Приходи от наеми

15132

Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме

15133

Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство

15200

Разходи за придобиване на активи по стопански начин

15300

Други приходи

15400

в това число:
Приходи от финансирания

15410

от тях: от правителството

15411

Приходи от продажба на суровини и материали

15420

Приходи от продажба на дълготрайни активи

15430

Общо за група I

15000

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

16100

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

16110

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

16200
16210
16300

в това число:
Приходи от предприятия от група

16310

Положителни разлики от операции с финансови активи

16320

Положителни разлики от промяна на валутни курсове

16330

Общо за група II

16000

Б. Загуба от обичайна дейност

19000

ІІІ. Извънредни приходи

17000

в т.ч. получени застрахователни обезщетения

17100

Общо приходи (І + ІІ + ІІІ)

18000

В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)

19100

Г. Загуба (В + ІV + V )

19200

Всичко (Общо приходи + Г)

19500

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

10

09013
09014
09015
09016

Парични потоци, свързани с държавни органи

Парични потоци, свързани с други дебитори и кредитори

Парични потоци, свързани със собствениците

09050

Лице за контакт:

x

x

x

x

2

3

нетен поток

(име,презиме,фамилия)

x

x

4

постъпления

(име,презиме,фамилия)

плащания

Дата:

x

x

5

плащания

(телефон)

(подпис)

6

нетен поток

ВЕСТНИК

Съставител:

Ръководител:

09040

09027

Д. Парични средства в края на периода

09026

Други парични потоци от ликвидационна дейност
09030

09025

Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалба

Г. Парични средства в началото на периода

09024

Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики

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

09023

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

09020

09022

Парични потоци, свързани с разчети с персонала

Общо за раздел Б

09021

Парични потоци, свързани с финансови активи

1

постъпления

(Хил. левове)
Предходен период

ДЪРЖАВЕН

Парични потоци, свързани с контрагенти

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

09010

09012

Парични потоци, свързани с финансови институции

Общо за раздел А

09011

Парични потоци, свързани с разчети с персонала

б

Текущ период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

32

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

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

Код на
реда

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2010 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци

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

С Т Р.
БРОЙ 4

11

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

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

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2010 ГОДИНА
Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата

Код на
реда
а

б

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

Среден списъчен
брой

Средства за работна
заплата (в левове цели числа)

Общо

в т.ч. жени

Общо

1

2

3

x

x

1000
1001
1002

x

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

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

12

Код на
реда

Брой

б

1

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

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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

а

в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б

1

3100

Основна заплата за действително отработено време

3120

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

3130

в т.ч.

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

3133

Възнаграждение за платен отпуск

3140

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

3150

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО
в т.ч.

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

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

Код на
реда

3160

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

3161

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

3162

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

3163

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

3170

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

Част ІІ. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

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

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

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

1510

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

x

x

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

Част ІІІ. Работещи пенсионери

а
Работещи пенсионери - общо (по трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, по граждански договор
и собственици) (код 1700 = код 1710 + код 1720)
в т.ч.

1700

в трудоспособна възраст

1710

над трудоспособна възраст

1720
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

13

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

УКАЗАНИЯ
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2010 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд се извършва чрез формуляра по труда
“Отчет за заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд”. Включват се както българските, така и смесените предприятия с чуждо участие в страната. Отчетът по труда се съставя за целия календарен период с данни, извлечени от първичната документация.
Основен източник на информация при попълването на отчета са ведомостите за заплати.
Обработката на информацията от годишната отчетност по труда в НСИ се извършва по местонамиране на дейността на местните
единици (поделенията), а не по 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, трябва да бъдат посочени на код 1400 кол. 3.
Лицата, работещи на непълно работно време се преизчисляват в еквиваленти на пълна заетост. За да се преизчисли на база пълна
заетост, списъчният брой на наетите на непълно работно време се умножава с коригиращ коефициент, изразяващ отношението между
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.
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.
14
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7. В раздел 2 на формуляра се попълва информация за отработеното време и движението на персонала: приети и напуснали.
На кодове 1910, 1911, 1930 и 1931 се посочват действително отработените дни и часове на персонала, като тези на работещите на
непълно работно време не се преизчисляват към пълна заетост. В отработените часове се включват и тези за извънреден труд. На код
1910 не се включват дните за платен отпуск, отпуск по болест, неплатен отпуск и др. неотработени дни.
8. В раздел 3 на код 3100 се посочват всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение. Не се включват: 1) осигурителните вноски за сметка на работодателя, обезщетенията
по КТ, ЗДС и КСО, както и обезщетенията и помощите за сметка на осигурителните фондове (отглеждане на дете, временна неработоспособност); 2) допълнителната сума (задължение и разход към персонала) за компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена
като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет съгл. СС-19.
Средствата за работна заплата, посочени на код 1000 кол. 3 трябва да са равни на тези, посочени на код 3100.
На код 3130 се посочват начислените над основното възнаграждение суми за стимулиране на персонала и други специфични допълнителни възнаграждения, определени според прилаганите системи на заплащане на труда или уговорени с колективен или индивидуален трудов договор.
На код 3133 се посочват само тези суми от код 3130, които имат характер на нерегулярни премии, платени от работодателя през
годината: тримесечни, годишни или с друга периодичност премии, 13-та или 14-та заплата, по случай определени празници (Великден, 24
май, 15 септември, Коледа), допълнителни плащания за платен годишен отпуск и т.н. Не се включват допълнителните възнаграждения
(премии), плащани регулярно на всеки платежен период, дори ако сумата им варира от месец на месец.
На код 3150 се посочват начислените суми за нощен труд, работа на смени, за образователна и научна степен, за 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 данакът 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 1510 се посочват лицата, които през годината са имали сключен само договор за извършване на услуги с личен труд (граждански договор) с отчетната единица и нямат трудово или служебно правоотношение с друг работодател.
17. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ.
18. На код 1600 се посочва броят на работещите собственици, които участват пряко в дейността на фирмата. Тези, които са в трудово
правоотношение с отчетната единица се посочват само на код 1000 и не следва да се посочват на код 1600. Не се посочват съдружниците,
които само получават дивиденти за дялово участие.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1530 и 1600 кол. 1 и 2, се изчислява чрез сумиране на техния
брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
19. На код 3300 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение. Това са социалните и здравни осигуровки за хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения, за начислени суми по граждански
договори, за начислени суми по договор за управление и контрол. 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.
20. На код 1700 се посочват всички работещи пенсионери, независимо дали са в трудово или служебно правоотношение, по договор
за управление и контрол, граждански договор с отчетната единица или са работещи собственици.
Забележки:
Използвани съкращения: ЗДС – Закон за държавния служител; ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане; КСО – Кодекс за
социалното осигуряване; КТ – Кодекс на труда.
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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СПРАВКА
ЗА ПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА
ЗА 2010 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели
а
Данъци и такси за МПС

Код на реда

Платени суми

б

1

8460

Екотакса при регистрация

8461

Акцизи при внос на МПС

8462

Данък на МПС с катализатор или дизел Евро 3

8463

Данък на МПС без катализатор или дизел Евро 3
Данък върху разходите, свързани с експлоатацията на МПС, използвани за управленска дейност

8464
8465

Пътна такса (винетка)

8466

Платени суми за замърсяване, съгласно:

8470

Закон за управление на отпадъците

8471

Закон за защитените територии

8472

Закон за опазване чистотата на атмосферния въздух

8473

Закон за управление на водите

8474

Такса смет

8475

Платени суми за ползване на ресурси

8480

Добив на кариерни материали

8481

Ползване на водни ресурси (не се включват сумите за доставка на вода)

8482

За горите

8483

Отчитат се само платените суми за посочените в справката данъци и такси, за които стопанският субект е попълнил платежно нареждане
за плащане към съответната институция.
Фирмите, на които се възстановява ДДС, попълват сумите без ДДС, а останалите фирми с включен ДДС.

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

16
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Приложение № 4
Приложение 4

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА 2010 ГОДИНА
Годишният отчет се попълва от всички предприятия с нестопанска цел (сдружения и фондации), създадени и регистрирани съгласно
действащото законодателство, на основание на Закона за статистиката и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Представянето на годишния отчет в срок до 3 март 20 г. е задължително съгласно ЗКПО , Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 20 година. Предприятията с нестопанска цел, неизвършващи стопанска дейност представят годишния си отчет
само в териториалното статистическо бюро. Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за
статистиката.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

Стр.

.

Справка за предприятието през 200 година

3

2.

Справка за група предприятия през 200 година

5

3.

Счетоводен баланс към 3.2.200 година

7

4.

Отчет за приходите и разходите за 200 година за нестопанска дейност със Справка за административните разходи
по видове и разходите за и приходите от дарения за 200 година
Отчет за приходите и разходите за 200 година със Справка за приходите и разходите по видове и икономически
дейности за 200 година

5.


5

6.

Отчет за паричния поток за 200 година

2

7.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 3.2.200 година

23

8.

Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 3.2.200 година

25

9.

Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 3.2.200 година

29

0. Справка за приходите и разходите от лихви за 200 година

3

. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 200 година

33

2. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 200 година

37

3. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 200 година

39

4. Справка за платените данъци и такси, свързани с околната среда за 200 година

45

5. Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията с нестопанска цел към 3.2.200 година

47
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2010 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

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс ***

Телефони ***

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

Код по ЕКАТТЕ**

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

3
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III. В чия полза предприятието осъществява дейност (съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска
цел)
( Маркирайте със знак “Х” )
В обществена полза

В частна полза

ІV. Икономическа дейност
№

Опишете стопанските дейности, ако предприятието е
извършвало такива

Относителен дял на нетните
приходи от продажби през
200 в %

Код по КИД 2008**

Код по НКИД 2003**

.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.

V. Фамилен бизнес
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?
( Маркирайте със знак “Х” )
да

не

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

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

Въпросникът има за цел да се открият сложни и големи предприятия, извършващи икономическа дейност на територията на Република
България и формиращи статистически единици от типа „Група предприятия” по смисъла на:
) Регламент на Съвета (EEC) N° 696/93 за изследване и анализ на статистически единици от производствената система на Общността;
2) Регламент на Съвета (77/2008) за Статистическите бизнес регистри;
3) Седма директива на Съвета (83/349/EC) от 3 Юни 983 г., основана на параграф 54 (3) (g) от договора за консолидираните отчети;
4) Европейско законодателство за малките и средни предприятия (Регламент № 96/280/EC);
5) Директива за прозрачност (88/627/EEC);
6) Втора директива на Съвета (89/646/EEC) за координиране на законите, регламентите и административните постановления, отнасящи се до
кредитните институции;
7) Регламент на Съвета EC/606/2002 “Приложение на международните счетоводни стандарти;
8) Закон за счетоводството на Р България.
9) Националният счетоводен стандарт 27 регламентира изготвянето на консолидираните счетоводни отчети на група предприятия.
Под статистическа единица от тип „Група предприятия” се разбира група от две и повече юридически лица (предприятия), свързани помежду
си с правни (юридически) и/или финансови връзки, контролирани от т.н. „Глава на групата или предприятие-майка”. Предприятието-майка
е местно или чуждестранно юридическо лице, което не е контролирано директно или индиректно от друго юридическо лице. Групата
предприятия се състои от Предприятие-майка и филиали (дъщерни компании).
1. Видове групи предприятия:
1.1 Многонационални - Група предприятия с поне две предприятия, намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо
лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо
лице;
1.2 Местна – Група предприятия, съставена от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа
дейност на територията на Р България), управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за
„Последното предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и
предприятие/я в Република България е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е
собственост на друго предприятие от страна Y, в този случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е
собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва
икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо
лице) на предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от
дяловете в капитала на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1 Основна дейност (до втори знак по КИД 2008)
- Тук се посочва дейността на предприятието, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови приходи/лихви и т.н
в зависимост от вида на дейност на предприятието (съгласно справка за Предприятието).
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД 2008)
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от
допълнителната дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3 Брой на предприятията, включени в ГП на територията на Р България (включително централният офис)
3.4 Брой на заетите лица в ГП
Тук се посочва сумата от:
- Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение (код 1000, колона 1 от Отчета за заетите лица,
средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010);
- Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол (код 1400, колона 1 от Отчета за заетите лица,
средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010);
- Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател (код 1510,
колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010);
- Среден брой през годината на работещите собственици (код 1600, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата
и други разходи за труд за 2010).
4. Идентификация на прекия собственик:
При верига от свързани предприятия за определяне на прекия местен или чуждестранен собственик се прилага правилото за най-голям
или равен процент собственост на друго юридическо лице (предприятие).
Приложение 1

ЧЛЕНОВЕ НА ГП

Моля попълнете броя юридически лица, включени във Вашата Група предприятия
Данни за правната единица / юридическото лице (част от групата)
Пореден
номер

6

Наименование

Държава на
регистрация

ЕИК на правната
единица (ако е
българска)

Процент на собственост (участие на
предприятието- майка
в собствеността на
правната единица)
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии
а
A. Записан, но невнесен капитал

Код на
реда
б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година



2

01000

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

020

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

0220

Търговска репутация

0230

Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане

0240

в т. ч. предоставени аванси
Общо за група I

024
02100

II. Дълготрайни материални активи
Земи и сгради

0220

Земи

022

Сгради

0222

Машини, производствено оборудване и апаратура

02220

Съоръжения и други

02230

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане

02240

в т. ч. предоставени аванси
Общо за група ІI

0224
02200

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

0230

Предоставени заеми на предприятия от група

02320

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия

02330

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия

02340

Дългосрочни инвестиции

02350

Други заеми

02360

Изкупени собствени акции номинална стойност

02370

Общо за група III

02300

IV. Отсрочени данъци

02400

Общо за раздел Б

02000
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АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

030

Незавършено производство

0320

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

032
0330

Продукция

033

Стоки

0332

Предоставени аванси
Общо за група I

0340
03100

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

0320
032
03220
0322
03230
0323
03240
0324
03200

III. Инвестиции
Акции и дялове в предприятия от група

0330

Изкупени собствени акции номинална стойност

03320

Други инвестиции

03330

Общо за група III

03300

IV. Парични средства
Kасови наличности и сметки в страната

0340

Касови наличности в лева

034

Касови наличности във валута (левова равностойност)

0342

Разплащателни сметки

0343

Блокирани парични средства

0344

Парични еквиваленти

0345

Касови наличности и сметки в чужбина

03420

Касови наличности в лева

0342

Касови наличности във валута

03422

Разплащателни сметки във валута

03423

Блокирани парични средства във валута

03424

Общо за група IV

03400

Общо за раздел В

03000

Г. Разходи за бъдещи периоди

04000

Сума на актива (А+Б+В+Г)

04500

8

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година



2

А. Собствен капитал
I. Записан капитал
Акционерен капитал

05100
050

Котирани акции на финансовите пазари

05

Некотирани акции на финансовите пазари

052

Други видове записан капитал

0520

ІІ. Премии от емисии

05200

ІІІ. Резерв от последващи оценки

05300

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

0530

IV. Резерви
Законови резерви

0540

Резерв, свързан с изкупени собствени акции

05420

Резерв съгласно учредителен акт

05430

Други резерви

05440

Общо за група ІV

05400

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

0550
05520

Общо за група V

05500

VІ. Текуща печалба (загуба)

05600

Общо за раздел А

05000

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

0600

Провизии за данъци

06200

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

0620
06300
06000

В. Задължения
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите

0700

До  година

070

Над  година

0702

Задължения към финансови предприятия

07200

До  година

0720

Над  година

07202

Получени аванси

07300

До  година

0730

Над  година

07302

Задължения към доставчици

07400

До  година

0740

Над  година

07402

9
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ПАСИВ
Код на
реда

Раздели, групи, статии
а

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година



2

б

Задължения по полици

07500

До  година

0750

Над  година

07502

Задължения към предприятия от група

07600

До  година

0760

Над  година

07602

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия

07700

До  година

0770

Над  година

07702

Други задължения

07800

До  година

0780

Над  година

07802

в това число:
Към персонала

0780

До  година

078

Над  година

0782

Осигурителни задължения

07820

До  година

0782

Над  година

07822

Данъчни задължения

07830

До  година

0783

Над  година

07832

Общо за раздел В

07000

До  година

0700

Над  година

07002

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди

08000

в това число:
Финансирания

0800

Приходи за бъдещи периоди

08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г)

08500

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

0
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2010 ГОДИНА
( ЗА НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ)
Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година



2

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

655

2. Други разходи

6552

Всичко А

65510

Б. Административни разходи

65520

Общо за група I

65500

II. Финансови разходи
3. Разходи за лихви

656

4. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти

6562

5. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

6563

6. Други разходи по финансови операции

6564

Общо за група II

65600

III. Извънредни разходи

65700

IV. Загуба от стопанска дейност

65800

V. Общо разходи

65900

VI. Резултат

65950

Всичко (V + VI)

65990

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година



2

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

665

2. Приходи от дарения без условие

6652

3. Членски внос

6653

4. Други приходи

6654

Общо за група I

66500

II. Финансови приходи
5. Приходи от лихви

666

6. Приходи от съучастия

6662

7. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти

6663

8. Положителни разлики от промяна на валутни курсове

6664

9. Други приходи от финансови операции

6665

Общо за група II

66600

III. Извънредни приходи

66700

IV. Печалба от стопанска дейност

66800

V. Общо приходи

66900

VI. Резултат

66950

Всичко (V + VI)

66990
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Справка за административните разходи по видове и разходите за и приходите от дарения
за 2010 година
Раздел І. Административни разходи по видове (код 65520 кол.1)
(Хил. левове)

Видове
а

Код на реда

Отчет за
годината

б



Административни разходи - общо

60000

Разходи за материали

60100

Канцеларски материали

600

Горива и смазочни материали

6020

Резервни части и окомплектовка

6030

Други

6040

Разходи за външни услуги

60200

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

6020
602
60220
6022

Платени суми по граждански договори и хонорари

60230

Наеми

60240

Съобщителни услуги

60250

Нает транспорт

60260

Осветление, отопление

60270

Вода

60280

Текущ ремонт

60290

в това число на:
Сгради

6029

Машини и оборудване

60292

Рекламни дейности

6030

Консултантски дейности

60320

Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции

60330

Разходи за заплати и други възнаграждения

60400

Разходи за осигуровки и надбавки

60500

Социални осигуровки

6050

Здравни осигуровки

60520

Надбавки

60530

Фонд “Безработица”

60540

Други

60550

Други разходи

60600

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

2

6060
606
60620
6062

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

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

Видове
а

Код на реда

Отчет за
годината

б



Разходи за дарения - общо

60700

Дарения за частни лица

6070

в т.ч. за чужбина

607

Дарения за правителствени организации

60720

Дарения за предприятия, организации и други

60730

в т.ч. за чужбина

6073

Раздел ІІІ. Приходи от дарения
(Хил. левове)

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

Код на реда

Отчет за
годината

б



60800

Дарения от частни лица

6080

в т.ч. от чужбина

608

Правителствени дарения и трансфери

60820

Дарения от предприятия, организации и други

60830

в т.ч. от чужбина

6083

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

60900

Дарения от частни лица

6090

в т.ч. от чужбина

609

Правителствени дарения и трансфери

60920

Дарения от предприятия, организации и други

60930

в т.ч. от чужбина

6093

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

3

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2010 ГОДИНА
(Попълва се само ако предприятието извършва стопанска дейност)
Наименование на разходите
а
А. Разходи
І. Разходи за оперативна дейност
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство
Разходи за суровини, материали и външни услуги
Суровини и материали
Външни услуги
Разходи за персонала
в това число:
Разходи за възнаграждения
Разходи за осигуровки
от тях: осигуровки, свързани с пенсии
Разходи за амортизация и обезценка
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи
в това число:
Разходи за амортизация
Разходи от обезценка
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи
Други разходи
в това число:
Балансова стойност на продадените активи
Провизии
Общо за група I
ІІ. Финансови разходи
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като
текущи (краткосрочни) активи
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
Разходи за лихви и други финансови разходи
в това число:
Разходи, свързани с предприятия от група
Отрицателни разлики от операции с финансови активи
Общо за група II
Б. Печалба от обичайна дейност
ІІІ. Извънредни разходи
в т.ч. за природни и други бедствия
Общо разходи (І + ІІ + ІІІ)
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)
ІV. Разходи за данъци от печалбата
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък
Г. Печалба (В - ІV - V)
Всичко (Общо разходи + ІV + V + Г)

Код на
реда
б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година



2

000
0200
020
0220
0300
030
0320
032
0400
040
04
042
0420
0500
050
0520
10000

00
0
200
20
220
11000
14000
12000
200
13000
14100
14200
14300
14400
14500

5

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

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

6

С Т Р. 5 1

Код на
реда
б

500
50
520
530
53
532
533
5200
5300
5400
540
54
5420
5430
15000
600
60
6200
620
6300
630
6320
6330
16000
19000
17000
700
18000
19100
19200
19500

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година



2

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2010 ГОДИНА
Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Код на
реда

Отчет за
годината

а
Бруто приходи от продажби (код 500 вкл. акцизи, без ДДС)
в т. ч. приходи от населението*
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител

б
5500
550
5600



Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи
по код 5430)

5700

в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти
от тях: от страни членки на ЕС
Приходи от услуги на ишлеме
в т. ч. на чуждестранни клиенти
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **

570
57
5800
580
5900

Видове

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.
** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда.
Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр.
продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

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

(Хил. левове)

Код на
реда
б
21000
20
220
230
240

Отчет за
годината


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

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

(Хил. левове)

Код на
реда
б
31000
30
3
320
32
330
33
340
34
350
360
370
380

Отчет за
годината


38
382
390
39
392
3200
320
32
322
323
7
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ДЪРЖАВЕН

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

(Хил. левове)

Код на
реда
б
41000
400
40
420
430
440
4200
4300

Отчет за
годината


Код на
реда
б
500
50
5200
520

Отчет за
годината


Раздел V. Дивиденти

(Хил. левове)

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

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности ( код на реда 15100, кол. 1)
Дейности
а
Общо
Растениевъдство
Животновъдство
Спомагателни дейности в селското стопанство
Лов и спомагателни дейности
Горско стопанство
Рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
в това число:
Събиране, пречистване и доставяне на води
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)
Събиране и обезвреждане на отпадъци
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на
отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други )
Строителство
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Сухопътен транспорт
Воден транспорт
Въздушен транспорт
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
Пощенски и куриерски услуги
Хотелиерство
Ресторантьорство
Издателска дейност
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
Радио и телевизионна дейност
Далекосъобщения
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги
Финансови и застрахователни дейности
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)
Юридически и счетоводни дейности

8

(Хил. левове)

Код на
реда
б
61000
60
620
630
640
650
660
670
680
690
6200
620
6202
6203
6204
6205
620
6220
6230
6240
6250
6260
6270
6280
6290
6300
630
6320
6330
6340
6350
6360
6370
6380
6390

Отчет за
годината


С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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

(Хил. левове)

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

Код на
реда
б
6400
640

Отчет за
годината


6420
6430
6440

6450
6460
6470
647
6480
6490

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

9
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА 2010 ГОДИНА
(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци
а
I. Наличност на паричните средства в началото на периода

Код на
реда

Текуща
година

Предходна
година

б



2

66200

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

662

Получени дарения без условия

6622

Постъпления от членски внос

6623

Постъпления от осигурителни предприятия

6624

Получени обезщетения за застраховане

6625

Постъпления от банкови и валутни операции

6626

Други постъпления

6627

Общо за раздел А

66210

Б. Плащания за нестопанска дейност
Изплатени дарения

6622

Изплатени заплати

66222

Изплатени осигуровки

66223

Плащания по банкови и валутни операции

66224

Плащания за услуги

66225

Други плащания

66226

Общо за раздел Б

66220

В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност

66230

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

6624

Постъпления от клиенти

66242

Постъпления от банкови и валутни операции

66243

Други постъпления

66244

Общо за раздел А

66240

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

6625

Плащания към доставчици

66252

Изплатени данъци

66253

Плащания по банкови и валутни операции

66254

Други плащания

66255

Общо за раздел Б

66250

В. Нетен паричен поток от стопанска дейност

66260

IV. Наличност на парични средства в края на периода

66300

V. Изменение на паричните средства през периода

66400

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

2

а

620

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

6260

Общо за група II

6200

626

6250

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

в т. ч. предоставени аванси

6240

Други дълготрайни материални активи

623

Транспортни средства

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна
дейност

6230

624

6220

623

Сгради със смесено предназначение

Съоръжения

622

Сгради жилищни

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

62

Сгради нежилищни

620

6100

Земи

Земи и сгради

ІІ. Дълготрайни материални активи

Общо за група I

64

640

2

2а

Дата:

3

на излезлите през
периода

4

в края на
периода
(+2-3)

5

увеличение

Съставител:

Ръководител:

7

Преоценена
стойност
(4+5-6)

8

в началото
на
периода
0

отписана
през
периода

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

9

начислена през
периода

Амортизация



в края на
периода
(8+9-0)

2

увеличение

3

намаление

Последваща
оценка

4

(телефон)

(подпис)

Преоценена
амортизация в
края на
периода
(+2-3)

5

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-4)

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

6

намаление

Последваща
оценка

ДЪРЖАВЕН

в т. ч. предоставени аванси

630

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

622

Авторски и други права върху развлекателни,
литературни и артистични произведения

Търговска репутация

62

Програмни продукти, включително разработените по стопански начин



в началото
на периода

в т.ч. на
постъпина постъли от внос
пилите
и нови
през
местно
периода
производство

Отчетна стойност на нетекущите активи

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ ( ДЪЛГОТРАЙНИТЕ ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

56

в това число:

6

в т. ч. проучване на природни минерални залежи

Продукти от развойна дейност

60

б

Показатели

I. Нематериални активи

Код на
реда

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

С Т Р.
БРОЙ 4

23

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,
РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА
А. ВЗЕМАНИЯ

(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Сума на
вземанията

a

б



Степен на
ликвидност
до една
година

над една
година

2

3
х

I. Вземания
1. Вземания от клиенти и доставчици (без финансов лизинг)

2000

х

Нефинансови предприятия

200

х

х

Търговски банки

2002

х

х

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

2003

х

х

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

2004

х

х

Застрахователни компании

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

200

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
2. Вземания от предоставени търговски заеми

2020

Нефинансови предприятия

202

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

2022

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

2023

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2024

Юридически лица с нестопанска цел

2025

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2026

2. в т. ч. оформени с ценни книжа



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

25

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

А. ВЗЕМАНИЯ

(Хил. левове)

Показатели

Сума на
вземанията

б



до една
година

над една
година

2

3

2080

х

х

Нефинансови предприятия

208

х

х

Търговски банки

2082

х

х

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

2083

х

х

a
7. Вземания по финансов лизинг

2070

Нефинансови предприятия

207

Търговски банки

2072

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

2073

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

2074

Застрахователни компании

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

26

Код на
реда

Степен на
ликвидност

2079

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

2084

х

х

Застрахователни компании

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

Общо вземания

2100

х

х

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Сума на
задълженията

a

б



Степен на
изискуемост
до една
година

над една
година

2

3

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

2110

x

х

Нефинансови предприятия

2

x

х

Търговски банки

22

x

х

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

23

x

x

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

24

x

x

Застрахователни компании

25

x

x

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

26

х

x

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

27

х

х

Население

28

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

29

х

х

220

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
2. Задължения по облигационни заеми

2130

3. Задължения към финансови предприятия

2140

Търговски банки

24

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

242

Застрахователни компании

243

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

244

4. Задължения по получени заеми от държавата

2150

5. Задължения по търговски заеми към:

2160

Нефинансови предприятия

26

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

262

Население

263

Юридически лица с нестопанска цел

264

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

265

5. в т. ч. оформени с ценни книжа

266

6. Задължения по финансов лизинг

2170

Нефинансови предприятия

27

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

272

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

273

27

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели
a
7. Задължения към персоналa

Код на
реда

Сума на
задълженията

б



2180

Степен на
изискуемост
до една
година

над една
година

2

3

х

х

8. Задължения към подотчетни лица

2190

х

х

9. Данъчни задължения към държавата (вкл. акцизи)

2200

х

х

10. Данъчни задължения към общините

2210

х

х

11. Задължения към социалното и здравно осигуряване

2220

х

х

12. Преоформени в държавен дълг кредити

2230

х

х

13. Други задължения

2240

х

х

Нефинансови предприятия

224

х

х

Търговски банки

2242

х

х

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

2243

х

х

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

2244

х

х

Застрахователни компании

2245

х

х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2246

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2247

х

х

Население

2248

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2249

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
Общо задължения

2250

х

х

2260

х

х

¹ Менителници, запис на заповед и други.

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

28

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА
Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

a

б



2

(Хил. левове)

Преоценена стойност към
3.2.200
3

Притежавани финансови активи в ценни книжа и деривати по
институционални сектори издатели
I. Облигации

2300

. Краткосрочни корпоративни облигации

230

Нефинансови предприятия

23

Търговски банки

232

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

233

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

234

Застрахователни компании и пенсионни фондове

235

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

236

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2320

Нефинансови предприятия

232

Търговски банки

2322

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

2323

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

2324

Застрахователни компании и пенсионни фондове

2325

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

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

2330
233
2332
2340
234
2342

III. Други дългови документи и права

2350

. Други дългосрочни дългови документи и права

2360

Нефинансови предприятия

236

Търговски банки

2362

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

2363

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

2364

Застрахователни компании и пенсионни фондове

2365

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367
29

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

б



2

a
2. Други краткосрочни дългови документи и права

Преоценена стойност към
3.2.200
3

2370

Нефинансови предприятия

237

Търговски банки

2372

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

2373

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

2374

Застрахователни компании и пенсионни фондове

2375

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2377

IV. Финансови деривати на:

2380

Нефинансови предприятия

238

x
x

Търговски банки

2382

x

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

2383

x

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

2384

x

Застрахователни компании и пенсионни фондове

2385

x

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

x

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

x

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

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.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ ЗА 2010 ГОДИНА
(Хил. левове)

Сума

Показатели

Код на
реда

начислени

платени/
получени

a

б



2

I. Приходи от лихви
Лихви по разплащателни и депозитни сметки

50

Лихви по предоставени дългосрочни заеми

520

Лихви по предоставени краткосрочни заеми

530

Лихви по търговски вземания

540

Други лихви

550

Общо за група І

5100

II. Разходи за лихви
Лихви по краткосрочни заеми

520

Лихви по дългосрочни заеми

5220

Лихви по дългове, свързани с дялово участие

5230

Лихви по неизплатени заплати в срок

5240

Лихви по държавни вземания

5250

Лихви по търговски задължения

5260

Други лихви

5270

Общо за група ІІ

5200

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

3
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2010 ГОДИНА
Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата
Код на
реда
а

б

Наети лица по трудово или служебно правоотношение
(на пълно и непълно работно време)
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 00 до код 090)
от код 00: жени

Среден списъчен
брой

Средства за работна
заплата (в левове цели числа)

Общо

в т.ч. жени

Общо



2

3

000
00
002

x
x

x

Наетите от код 00 по Национална класификация на професиите
и длъжностите от .0.2006 г.:
Президент, законодатели, висши служители и ръководители

00

Аналитични специалисти

020

Техници и други приложни специалисти

030

Административен персонал

040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

050

Квалифицирани работници в селското, горското, рибното
и ловното стопанство

060

Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии

070

Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия

080

Професии, неизискващи специална квалификация

090

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

200

- преизчислени към пълна заетост - от код 00

300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo
време през
годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б



Наличност по списък в началото на годината

80

Приети от началото на годината - общо

820

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

830

Напуснали през годината - общо

840

Наличност по списък в края на годината (код 80 + код 820 - код 840)

880

Отработени човекодни

90

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

9
930
93
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Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

а

в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б



300

Основна заплата за действително отработено време

320

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

330

в т.ч.

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

333

Възнаграждение за платен отпуск

340

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

350

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО
в т.ч.

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

Работна заплата - общо (код 300 =код 320 + код 330 + код 340 + код 350)
(код 300 = код 000 к.3)

Код на
реда

360

по чл. 200, ал. 3 от КТ и чл. 04, ал. 4 от ЗДС

36

по чл.222, ал.  и 2 от КТ и чл. 04, ал.  и 2 от ЗДС

362

по чл. 220, ал.  и чл. 225 от КТ и чл. 04, ал.3 от ЗДС

363

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

370

Други социални разходи и надбавки

380

Данък върху социалните разходи

390

Част ІІ. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б



2

3

Наети лица по договор за управление и контрол
(без тези, включени в кодове 000, 500 и 600)

400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

500

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

50

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

530

Работещи собственици (без тези, включени в код 000 и код 400)

600

Социални и здравни осигуровки

3300

x

x

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б



2

3

Част ІІІ. Работещи пенсионери

а
Работещи пенсионери - общо (по трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, по граждански договор
и собственици) (код 700 = код 70 + код 720)
в т.ч.

700

в трудоспособна възраст

70

над трудоспособна възраст

720
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 2010 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд се извършва чрез формуляра по труда
“Отчет за заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд”. Включват се както българските, така и смесените предприятия
с чуждо участие в страната. Отчетът по труда се съставя за целия календарен период с данни, извлечени от първичната документация.
Основен източник на информация при попълването на отчета са ведомостите за заплати.
Обработката на информацията от годишната отчетност по труда в НСИ се извършва по местонамиране на дейността на местните
единици (поделенията), а не по 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.
. 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 № 22 от 993г. и ПМС № 258 от 02.2.2005 година.
На код 000 се включват и наетите лица по договор за управление и контрол, на които основното работно място и прослужен трудов
стаж (съгласно СС-9 т.) е в отчетната единица. Техните средства се посочват на код 000 кол. 3 (респ. на код 300), но само тази част от тях,
която е посочена като заплащане в договора им с отчетната единица. Другите възникнали плащания извън този договор, имащи характер
на хонорари и др. подобни плащания, трябва да бъдат посочени на код 400 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.  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.. 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 2 (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 2.
3.4. На код 00 се посочва средният списъчен брой на персонала без лицата в отпуск по майчинство (чл.63 и 64 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 00, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите от .0.2006 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.38, 38а и 4 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 200, 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 (3 – 2). Следователно ССБ на лицата, работещи на непълно работно време, е равен на (9 лица х
0.38 х 29 дни): 3 дни ≈ 3 лица.
КЕПЗ = ПНРВ / ППРВ
КЕПЗ - коригиращият коефициент, чрез който се изчисляват еквивалентите на пълна заетост;
ПНРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на непълно работно време;
ППРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на пълно работно време.
ПРИМЕР 2:
В предприятието “Б” има 0 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 6 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 6 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 = (0 х 0.40 х 30) : 30 = 4 лица.
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7. В раздел 2 на формуляра се попълва информация за отработеното време и движението на персонала: приети и напуснали.
На кодове 1910, 1911, 1930 и 1931 се посочват действително отработените дни и часове на персонала, като тези на работещите на
непълно работно време не се преизчисляват към пълна заетост. В отработените часове се включват и тези за извънреден труд. На код
90 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: ) 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-9.
Средствата за работна заплата, посочени на код 000 кол. 3 трябва да са равни на тези, посочени на код 300.
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, 3-та или 4-та заплата, по случай определени празници (Великден, 24
май, 5 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.
0. На код 3160 се посочват начислените обезщетения за сметка на работодателя по КТ, ЗДС, КСО или друг нормативен акт:
- от КТ- по чл. 200, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 220, 22, 222, 224 и 225;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 04, 06 и 07;
- от КСО- по чл. 40 ал.4;
. 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.
2. 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.
3. На код 3190 се посочва данъкът за сметка на работодателя по чл. 26 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.
4. На код 1400 се посочват лицата по договор за управление и контрол, които не са включени в код 000, код 500 и код 600.
5. На код 1500 се посочва броят на наетите лица по извънтрудово правоотношение (граждански договор). В начислените средства
на код 500 колона 3 се посочват всички суми като хонорари, лекторски и други подобни възнаграждения на наетите по извънтрудови
правоотношения.
6. На код 1510 се посочват лицата, които през годината са имали сключен само договор за извършване на услуги с личен труд (граждански договор) с отчетната единица и нямат трудово или служебно правоотношение с друг работодател.
7. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл. от КТ.
8. 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 000 и не следва да се посочват на код 600. Не се посочват съдружниците,
които само получават дивиденти за дялово участие.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 400,500,530 и 600 кол.  и 2, се изчислява чрез сумиране на техния
брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 2.
9. 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 600) - тези суми са за сметка на самоосигуряващото се лице.
Част ІІІ. Работещи пенсионери.
20. На код 1700 се посочват всички работещи пенсионери, независимо дали са в трудово или служебно правоотношение, по договор
за управление и контрол, граждански договор с отчетната единица или са работещи собственици.
Забележки:
Използвани съкращения: ЗДС – Закон за държавния служител; ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане; КСО – Кодекс за
социалното осигуряване; КТ – Кодекс на труда.
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4520

Сгради, строителни съоръжения и конструкции (452+4522+4523)
Жилищни сгради

4540
4550

Други разходи

х

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

Наименование на обекта

Код на
реда
б
4610
46
462
463
4620
462
4622
4623

(Хил. левове)
Стойност на
обекта


Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2010 г.
/включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността
на употребяваните ДМА от колона 4/

4530

Транспортни средства

4523

Строителни съоръжения и конструкции

х

2

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

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

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

452

450

Земя



б
4500

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

Код на
реда

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 200 г.

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане към 3.2.200г.
(незавършено строителство)
в т.ч.
общо
увеличение или
к.(-2+3-5+7) намаление от
преоценка

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

68

а

Показатели

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 0.0.200 г.
(незавършено
строителство)

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2010 ГОДИНА

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

С Т Р.
БРОЙ 4
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БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия съставящи баланс, които през 200 г. са извършили разходи за придобиване или 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),
(салдото по сметка 63). Източник на информация по тези показатели са счетоводните записвания на предприятието.
Увеличението или намалението (със знак “-“) от извършена преоценка само на дълготрайните материални активи в процес на
изграждане към 3.2.200 г. (незавършено строителство) се посочва в колона 7.
По редове се предоставя информация за структурата на разходите и придобитите ДМА по видове: земя; сгради и строителни съоръжения
и конструкции; машини, производствено оборудване и апаратура; транспортни средства и други разходи.
В раздел А “Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2010г.” 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 460 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 46 - 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 462 - 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 463 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени погоре - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания;
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради,
некласифицирани другаде).
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На код 462 - транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация пътни съоръжения, свързани
с транспортната инфраструктура (пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища, самолетни писти, мостове
и тунели); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и
отводнителни системи).
На код 4622 - тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи,
електропроводи и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални
далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи); локални тръбопроводи и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа,
локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна
мрежа).
На код 4623 - други видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения,
непосочени по-горе (съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде).
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220

230

240

250

260

Предприятия

Висши училища

Нетърговски организации

Чужбина

200
20

Бюджетни организации

РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Собствена стопанска дейност

а

Код на
реда
б


Отчет

50

2

3

4

Медицински
науки

706
707
708
709
70
7
72
73
74

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

705

704

703

702

700
70

Код на
реда
б

6

Обществени
науки

Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите

Производство, съхранение, разпределение и използване на енергията

Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Граждански космически изследвания

Опазване на околната среда

5

Селскостопански науки

РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата

а

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели

40

Разходи за експериментални разработки



Технически
науки

(Хил. левове)



Отчет

(Хил. левове)

7

Хуманитарни
науки

ДЪРЖАВЕН

Раздел II. Разходи за НИРД по източници на финансиране

30

2

20



Разходи за приложни изследвания

(Хил. левове)

б
100
0

Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (0)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на ДMА, предназначени за НИРД

а

Общо

Естествени
науки

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

70

в т.ч. за персонал, зает с НИРД

А. РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Текущи разходи за НИРД

Раздел I. Разходи за НИРД по области на науката
Код на
реда

СПРАВКА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
(НИРД) ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

Обслужвана икономическа дейност (двузначен код по КИД - 2008)

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

39

40

а

320

3

32

33

Изследователи

Технически персонал

Помощен персонал



а

40

420

430

Технически персонал

Помощен персонал

4

42

43

Изследователи

Технически персонал

Помощен персонал



2

в т.ч.
жени
3

общо
4

в т.ч.
жени
5

6

в т.ч.
жени
7

общо

6

7

общо
8

в т.ч.
жени

бакалаври и
магистри

9

общо

9

0





общо

2

в т.ч.
жени

3

общо

3

общо
4

в т.ч.
жени

4

в т.ч.
жени

5

общо

6

в т.ч.
жени

Друго
образование

(Среден брой през годината)

2

в т.ч.
жени

Средно
образование

общо

Хуманитарни
науки

(Среден брой през годината)

Обществени
науки

Професионално
обучение след
завършено
средно
образование

0

в т.ч.
жени

Селскостопански науки

професионални
бакалаври
в т.ч.
общо
жени

8

в т.ч.
жени

Медицински
науки

По образователна степен:
доктори и
доктори на
науките
в т.ч.
общо
жени

5

общо

Технически
науки

ВЕСТНИК

Средният брой през годината се изчислява чрез сумиране на броя на лицата, заети с НИРД, за всеки месец и полученият сбор се раздели на 2.
* Преизчисляването в еквивалент на пълна заетост се извършва на базата на продължителността на работното време, ангажирано с НИРД, през годината. Например: ако едно лице е използвало 30 %
от годишния си фонд работно време за осъществяване на научни разработки, то еквивалентът на неговата заетост с НИРД е 0,3; ако едно лице е наето за извършване на НИРД за период от 6 месеца, то
еквивалентът му на заетост е 0,5.
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Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:
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Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

общо

4
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Висше
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3
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науки
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Общо

2
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Общо
общо

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

30

Персонал - общо

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

330

30

Технически персонал

Помощен персонал

300

Изследователи

б

Персонал - общо

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

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

50

500

б



общо

а

б

в т.ч. изследователи

Персонал - общо

60

600



2

в т.ч.
жени
3

общо
4

в т.ч.
жени

българско

5

5

общо
7

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

6

в т.ч.
жени
8

в т.ч.
жени

на друга
европейска
държава

6

в т.ч.
жени

общо

общо

на държава
членка на ЕС

4

в т.ч.
жени

25 - 34 г.

9

общо


общо

2

в т.ч.
жени

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

0

в т.ч.
жени

на държава
от Централна
и Южна
Америка

9



общо

3

общо

4

в т.ч.
жени

6

в т.ч.
жени

Дата:

общо

на държава
от Африка

5

3

4

в т.ч.
жени

(телефон)

(подпис)

7

общо

8

в т.ч.
жени

на други
държави

(Среден брой през годината)

2

общо

65 и повече г.

(Среден брой през годината)

в т.ч.
жени

55 - 64 г.

на държава
от Азия

0

в т.ч.
жени

45 - 54 г.
общо

Гражданство:

8

в т.ч.
жени

на държава
от Северна
Америка

7

общо

35 - 44 г.

ДЪРЖАВЕН

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

общо

Общо

3

общо

под 25 г.

72

Код на
реда

2

в т.ч.
жени

Общо

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

в т.ч. изследователи

Персонал - общо

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, фирми, научни институти и организации, Българската академия на науките,
Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници и други организации на самостоятелен баланс, които
независимо от вида на основната си дейност през 200 г. са извършвали научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - т.е.
ако поне едно лице от персонала през цялата година е било заето с НИРД. В карето “Обслужвана икономическа дейност” се посочва
кода на отрасловия раздел, за който е предназначена преобладаващата част от НИРД, съгласно Класификацията на икономическите
дейности - КИД - 2008.
Научноизследователската и развойна дейност включва всяка творческа 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. Клиничните изпитвания на лекарства I, II и III фаза също се третират
като НИРД.
На код 100 “Разходи за НИРД - общо” се посочва общата сума на текущите разходи за НИРД и на разходите за придобиване на ДМА,
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 (вкл. по граждански договори), както и разходите за осигуровки. Не се включват възнагражденията на помощния персонал, които обаче са включени в текущите
разходи за НИРД на код 0.
На код 120 се посочват данни за направените разходи за придобиване на ДМА, предназначени за НИРД.
Текущите разходи за НИРД, посочени на код 110 следва да се разпределят (може и приблизително по Ваша преценка) според вида
на научните изследвания (разработки), за които са направени:
- Разходи за фундаментални изследвания (код 130) - посочват се разходите за експериментални или теоретични изследвания,
имащи за цел главно придобиването на нови знания, без да се има предвид тяхното конкретно приложение или използване. Резултатите
от фундаменталните изследвания обикновено не се комерсиализират, а са предмет на публикации в научни списания или на обмен между
заинтересовани лица и организации.
- Разходи за приложни изследвания (код 140) - посочват се разходите за оригинални изследвания, извършвани с цел придобиване
на нови знания, които обаче са насочени главно към постигане на определени практически цели и задачи.
- Разходи за експериментални разработки (код 150) - посочват се разходите за системни разработки, базирани върху налични
знания, с цел да се произведат нови материали, продукти и устройства; да се внедрят нови методи, системи и услуги или значително да се
усъвършенстват вече съществуващите.
Разходите за НИРД се разпределят по области на науката в зависимост от насочеността на научните изследвания (разработки).
Данните за разходите за НИРД, посочени на код 00, код 200 и код 700 трябва да бъдат равни.
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 74 “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.
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Развитие на образованието (код 709) - разходите за НИРД, свързана с всички степени на образователната подготовка и с всички
форми на обучение.
Културни, развлекателни и религиозни дейности (код 710) - разходите за НИРД, свързана с проучване на влиянието, което оказват
върху обществения живот такива социални явления като културни, развлекателни, спортни и религиозни дейности.
Изследване на политически и социални системи, структури и процеси (код 711) - разходите за НИРД, свързана с: изследване на
политически структури на обществото; на социални процеси, изменения и конфликти; развитие на системи за социална сигурност и социално подпомагане; социални аспекти на организацията на работа.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове (код 712) - разходите за НИРД (финансирана от публични университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и
хуманитарните науки.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници (код 713) - разходите за НИРД (финансирана от други източници, различни от публичните университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските,
обществените и хуманитарните науки.
Отбрана (код 714) - разходите за НИРД, осъществявана за военни цели. Не се включват разходите на Министерство на отбраната
за граждански изследвания, които трябва да се отнесат към някоя от останалите социално-икономически цели.
Изследователи (код 310, код 410, код 510, код 610) са професионалните специалисти, пряко ангажирани в извършването на
научноизследователска и развойна дейност, т.е. които работят по формулирането и създаването на нови знания, 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.
Технически персонал (код 320 и код 420) - включват се лицата, притежаващи необходимите знания и опит в една или няколко
области на науката, които работят под ръководството и контрола на изследователите.
Помощен персонал (код 330 и код 430) - включват се квалифицирани и неквалифицирани работници и специалисти, които участват в изпълнението на научноизследователски проекти. Не се включват лицата, непряко свързани с НИРД като охрана, портиери, работници в столовете, счетоводители и други.
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 3.2.200 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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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА
ЗА ПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА
ЗА 2010 ГОДИНА
(Хил. левове)

Показатели
а
Данъци и такси за МПС

Код на реда

Платени суми

б



8460

Екотакса при регистрация

846

Акцизи при внос на МПС

8462

Данък на МПС с катализатор или дизел Евро 3

8463

Данък на МПС без катализатор или дизел Евро 3
Данък върху разходите, свързани с експлоатацията на МПС, използвани за управленска дейност

8464
8465

Пътна такса (винетка)

8466

Платени суми за замърсяване, съгласно:

8470

Закон за управление на отпадъците

847

Закон за защитените територии

8472

Закон за опазване чистотата на атмосферния въздух

8473

Закон за управление на водите

8474

Такса смет

8475

Платени суми за ползване на ресурси

8480

Добив на кариерни материали

848

Ползване на водни ресурси (не се включват сумите за доставка на вода)

8482

За горите

8483

Отчитат се само платените суми за посочените в справката данъци и такси, за които стопанският субект е попълнил платежно нареждане
за плащане към съответната институция.
Фирмите, на които се възстановява ДДС, попълват сумите без ДДС, а останалите фирми с включен ДДС.

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ И ДОБРОВОЛНИТЕ СЪТРУДНИЦИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА

Показатели

Код на реда

Брой

а

б



Членове - общо

66270

- физически лица

6627

- юридически лица

66272

Доброволни сътрудници

66280

Отработени часове от доброволни сътрудници

66290

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички предприятия с нестопанска цел. Тя съдържа информация за техните членове и доброволни сътрудници
към края на отчетната 200 година. На код 66270 се записва общият брой членове (физически и юридически лица) на съюзи, федерации,
сдружения, камари, асоциации, движения, клубове и др. като сбор от код 6627 и код 66272. На код 6627 се записва броят на членуващите физически лица, а на код 66272 – броят на юридическите лица – членове на съответната организация с нестопанска цел. На код
66280 се записва броят на заетите на доброволни начала сътрудници в предприятията с нестопанска цел. Това са лица, работещи, без
да получават възнаграждение за положения труд. На код 66290 се посочват действително отработените часове на доброволно заетите
сътрудници за отчетната 200 година. В случай, че предприятието не разполага с точна информация за техния брой, необходимо е да се
направи приблизителна оценка.
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Приложение № 5
Приложение 5

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

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

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ
ЗА 2010 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 2011 г. е задължително съгласно ЗКПО, Закона за статистиката и Националната
статистическа програма за 2011 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.

№

Наименование на формуляра

1

Справка за предприятието през 2010 година

Стр.
2

2

Справка за група предприятия през 2010 година

4

3

Баланс към 31.12. 2010 година

6

4

Отчет за доходите за 2010 година

10

5

Справка към отчета за доходите за 2010 година

13

6

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2010 година

14

7

Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2010 година

15

8

Справка за застрахователните премии и обезщетения по застрахователни договори за 2010 година

17

9

Справка за брутните застрахователни премии за 2010 година по институционални сектори, начислени от
застрахователните дружества по общо застраховане

19

10

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010 година

20
24

11

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2010 година

12

Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2010 година

26

13

Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2008 - 2010 година

31

14

Справка за платените данъци и такси, свързани с околната среда за 2010 година

37
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2010 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

Пощенска 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**

На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва дейност ?
(Брой)

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.
*** В първата клетка се изписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.
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III. Собственост
Собствеността на
предприятието е:

Относителен дял от капитала в %

Националност на
чуждестранното участие

%
участие

Код

Държавна
Общинска
Частна на местно лице
Частна на чуждестранно лице
Частна на неправителствена
организация
Общо
IV. Фамилен бизнес
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?
( Маркирайте със знак “Х” )
да

не

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

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

Указания за попълване на Справката за предприятието
Собственост:
При попълване собствеността на предприятието да се имат предвид следните пояснения:
- частна на местно лице e 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 e 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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Брутни начислени (записани) премии в хил. лв. (код 1101 колона 1 за КИД08 6512
или код 1201, колона 1 за КИД08 6511 от Отчета за доходите, консолидирани за 2010 г.)
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УКАЗАНИЯ

Въпросникът има за цел да се открият сложни и големи предприятия, извършващи икономическа дейност на територията на Република
България и формиращи статистически единици от типа „Група предприятия” по смисъла на:
1) Регламент на Съвета (EEC) N° 696/93 за изследване и анализ на статистически единици от производствената система на Общността;
2) Регламент на Съвета (177/2008) за Статистическите бизнес регистри;
3) Седма директива на Съвета (83/349/EC) от 13 Юни 1983 г., основана на параграф 54 (3) (g) от договора за консолидираните отчети;
4) Европейско законодателство за малките и средни предприятия (Регламент № 96/280/EC);
5) Директива за прозрачност (88/627/EEC);
6) Втора директива на Съвета (89/646/EEC) за координиране на законите, регламентите и административните постановления, отнасящи се до
кредитните институции;
7) Регламент на Съвета EC/1606/2002 “Приложение на международните счетоводни стандарти;
8) Закон за счетоводството на Р България.
9) Националният счетоводен стандарт 27 регламентира изготвянето на консолидираните счетоводни отчети на група предприятия.
Под статистическа единица от тип „Група предприятия” се разбира група от две и повече юридически лица (предприятия), свързани помежду
си с правни (юридически) и/или финансови връзки, контролирани от т.н. „Глава на групата или предприятие-майка”. Предприятието-майка
е местно или чуждестранно юридическо лице, което не е контролирано директно или индиректно от друго юридическо лице. Групата
предприятия се състои от Предприятие-майка и филиали (дъщерни компании).
1. Видове групи предприятия:
1.1 Многонационални - Група предприятия с поне две предприятия, намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо
лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо
лице;
1.2 Местна – Група предприятия, съставена от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа
дейност на територията на Р България), управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за
„Последното предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и
предприятие/я в Република България е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е
собственост на друго предприятие от страна Y, в този случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е
собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва
икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо
лице) на предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от
дяловете в капитала на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1 Основна дейност (до втори знак по КИД 2008)
- Тук се посочва дейността на предприятието, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови приходи/лихви и т.н
в зависимост от вида на дейност на предприятието (съгласно справка за Предприятието).
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД 2008)
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от
допълнителната дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3 Брой на предприятията, включени в ГП на територията на Р България (включително централният офис)
3.4 Брой на заетите лица в ГП
Тук се посочва сумата от:
- Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение (код 1000, колона 1 от Отчета за заетите лица,
средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010);
- Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол (код 1400, колона 1 от Отчета за заетите лица,
средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010);
- Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател (код 1510,
колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010);
- Среден брой през годината на работещите собственици (код 1600, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата
и други разходи за труд за 2010).
4. Идентификация на прекия собственик:
При верига от свързани предприятия за определяне на прекия местен или чуждестранен собственик се прилага правилото за най-голям
или равен процент собственост на друго юридическо лице (предприятие).
Приложение 1

ЧЛЕНОВЕ НА ГП
Моля попълнете броя юридически лица, включени във Вашата Група предприятия
Данни за правната единица / юридическото лице (част от групата)
Пореден
номер

Наименование

Държава на
регистрация

ЕИК на правната
единица (ако е
българска)

Процент на собственост (участие на
предприятието- майка
в собствеността на
правната единица)
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

БАЛАНС КЪМ 31. 12. 2010 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

0120
0119

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

0121

2. Дългови ценни книжа, издадени от, и заеми предоставени на дъщерни, съвместни и
асоциирани предприятия

0122

3. Други дялови участия

0123

4. Дългови ценни книжа, издадени от, както и заеми предоставени на други предприятия,
в които застрахователното предприятие има дялово участие

0124

Общо II (1+2+3+4)

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)

0138
0140
0150
0160

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)

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)

6

0181
0183
0180

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1
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АКТИВ
Раздели, групи, статии
а
II.Вземания от презастрахователни операции

Код на
реда
б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

7

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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

8

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
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:

9

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2010 ГОДИНА
(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Текуща
година

Предходна
година

а

б

1

2

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 (+/-)

1105

Общо за 1 (а-б+в-г)

1100

2. Разпределен приход от инвестиции, пренесен от нетехническия отчет (позиция ІІІ 6)

1110

3. Друг технически приход, нетен от презастраховане

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)

1131
1133
1135
1137
1139
1130

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 (+/-)

1141
1143

Общо за 5 (а-б)

1140

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

1150

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

в т.ч. аквизиционни комисионни

1151
1152

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

1153

(в) административни разходи

1154

(г) презастрахователни комисиони и участие в печалбата

1161

Общо за 7 (а+б+в-г)

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)
10

1204
1210

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7
(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Текуща
година

Предходна
година

а

б

1

2

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

1213
1214
1215
1216
1217
1219

Общо за 2 (а+б+в+г)

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

1251

(аб) дял на презастрахователите

1252

Общо за а (аа-аб)

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)

1250

6. Промени в други технически резерви, нетни от презастраховане, които не са показани в други позиции
(а) математически резерв, нетен от презастраховане
(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, отстъпки и участие в положителния финансов резултат, нетни от презастраховане

1270

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

в т.ч. аквизиционни 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
11

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
(Хил. левове)

Показатели
а

Код на
реда

Текуща
година

Предходна
година

б

1

2

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)

1320

13. Междинен сбор - салдо на техническия отчет по животозастраховане
(1+2+3+4-5-6-7-8-9-10-11-12)

1340

ІII. НЕТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ
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)

1360

4. Разпределен приход от инвестиции, пренесен от животозастрахователния технически отчет (позиция ІІ 12)

1370

5. 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

1375

Общо за 5 (а+б+в)

1380

6. Разпределен приход от инвестиции, пренесен в технически отчет по общо застраховане (позиция І 2)

1385

7. Друг приход

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:

12

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2010 ГОДИНА
(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Текуща
година

Предходна
година

а

б

1

2

I. Технически отчет - общо застраховане
7. (в) Към административни разходи: (в=ва+вб+вв+вг+вд)

1154

(ва) за материали и външни услуги

1155

от тях: плащания на агенции за набиране на персонал

1156

(вб) за възнаграждения

1157

(вв) за осигуровки

1158

(вг) амортизация

1159

(вд) други административни разходи

1160

в т.ч. разходи за командировки

1163

II. Технически отчет - животозастраховане
8. (в) Към административни разходи: (в=ва+вб+вв+вг+вд)

1274

(ва) за материали и външни услуги

1275

от тях: плащания на агенции за набиране на персонал

1276

(вб) за възнаграждения

1277

(вв) за осигуровки

1278

(вг) амортизация

1279

(вд) други административни разходи

1280

в т.ч. разходи за командировки

1283

Самостоятелни позиции:
Приход от лихви*

1510

от тях: - приход от лихви от финансови институции (вкл. от
застрахователи)

1501

- приход от лихви по търговски вземания

1503

Разходи за лихви*

1520

от тях: - начислени лихви към финансови институции (вкл. към застрахователи)
- начислени лихви по търговски задължения

1521
1523

Положителни разлики от промяна на валутни курсове**

1530

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове**

1540

III. Нетехнически отчет
Самостоятелни позиции:
Приход от лихви*

1550

от тях: - приход от лихви от финансови институции (вкл. от застрахователи)
- приход от лихви по търговски вземания

1551
1553

Разходи за лихви*

1560

от тях: - начислени лихви към финансови институции (вкл. към застрахователи)
- начислени лихви по търговски задължения

1561
1563

Положителни разлики от промяна на валутни курсове**

1570

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове**

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:

13

14

а

6120

6260

Общо за група II

6200

6261

6250

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

в т. ч. предоставени аванси

6240

Други дълготрайни материални активи

6231

Транспортни средства

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна
дейност

6230

6214

6220

6213

Сгради със смесено предназначение

Съоръжения

6212

Сгради жилищни

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

6211

Сгради нежилищни

6210

6100

Земи

Земи и сгради

ІІ. Дълготрайни материални активи

Общо за група I

6141

6140

2

2а

Дата:

3

на излезлите през
периода

4

в края на
периода
(1+2-3)

5

увеличение

Съставител:

Ръководител:

7

Преоценена
стойност
(4+5-6)

8

в началото
на
периода
10

отписана
през
периода

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

9

начислена през
периода

Амортизация

11

в края на
периода
(8+9-10)

12

увеличение

13

намаление

Последваща
оценка

14

(телефон)

(подпис)

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

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

6

намаление

Последваща
оценка

ДЪРЖАВЕН

в т. ч. предоставени аванси

6130

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

6122

Авторски и други права върху развлекателни,
литературни и артистични произведения

Търговска репутация

6121

Програмни продукти, включително разработените по стопански начин

в това число:

6111

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

1

в началото
на периода

в т.ч. на
постъпина посли от внос
тъпилите
и нови
през
местно
периода
производство

Отчетна стойност на нетекущите активи

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ ( ДЪЛГОТРАЙНИТЕ ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

90

в т. ч. проучване на природни минерални залежи

Продукти от развойна дейност

6110

б

Показатели

I. Нематериални активи

Код на
реда

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

С Т Р.
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

a

б

1

2

Преоценена стойност към
31.12.2010
3

Притежавани финансови активи в ценни книжа и деривати по
институционални сектори издатели
I. Облигации

2300

1. Краткосрочни корпоративни облигации

2310

Нефинансови предприятия

2311

Търговски банки

2312

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

2313

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

2314

Застрахователни компании и пенсионни фондове

2315

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2320

Нефинансови предприятия

2321

Търговски банки

2322

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

2323

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

2324

Застрахователни компании и пенсионни фондове

2325

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

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

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

2362

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

2363

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

2364

Застрахователни компании и пенсионни фондове

2365

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367
15

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

б

1

2

a
2. Други краткосрочни дългови документи и права

Преоценена стойност към
31.12.2010
3

2370

Нефинансови предприятия

2371

Търговски банки

2372

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

2373

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

2374

Застрахователни компании и пенсионни фондове

2375

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2377

IV. Финансови деривати на:

2380

x

Нефинансови предприятия

2381

x

Търговски банки

2382

x

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

2383

x

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

2384

x

Застрахователни компании и пенсионни фондове

2385

x

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

x

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

x

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

2400

Дата:
Дата:

Ръководител:
Съставител:
Ръководител:
Лице за контакт:
Съставител:

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

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

(телефон)
(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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3160

3170

3180

3190

3200

3210

4000

Застраховка “Обща гражданска отговорност”

Застраховки на кредити, гаранции и разни финансови загуби

Застраховка на правни разноски

Помощ при пътуване

Общо

3150

Застраховкa “Гражданска отговорност” на превозни средства

3140

Застраховка “Пожар” и “Природни бедствия”

3151

3130

Застраховка на товари по време на превози

Застраховкa “Щети на имущество”

3120

Застраховка на превозни средства

в т. ч. застраховка “Пожар”

3110

Застраховкa “Заболяване”

2160

Допълнителна застраховка

Застраховка “Злополука”

2150

Изкупуване на капитал

2170

2140

Постоянна здравна застраховка

3000

2130

Застраховка “Живот” (свързана с инвестиционен фонд)

Общо застраховане

2120

Женитбена и детска застраховка

1

2

3

Ръководител:
Съставител:

5

общо
6

в т. ч. със
седалище
извън страната
8

в т. ч. със
седалище
извън страната

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

7

общо

Начислени премии по активно
презастраховане по договори,
приети от застрахователи

9

общо
10

Дата:

в т. ч. със
седалище
извън страната

Получени обезщетения по
пасивно презастраховане
по договори, приети от
презастрахователи

(подпис)

12

в т. ч. със
седалище
извън страната

(телефон)

11

общо

Изплатени обезщетения по
активно презастраховане на
застрахователи

( Левове )

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

4

в т. ч. на
населението

общо

в т. ч. от
населението

общо

Отстъпени премии по пасивно
презастраховане по договори,
пласирани на презастрахователи

Активно и пасивно презастраховане

ДЪРЖАВЕН

Застраховка “Злополука”

2110

Застраховка “Живот” и рента

б

а

2000

Видове застраховки

Животозастраховане

Код на
реда

Начислени застрахователни
обезщения

Брутен размер на начислените
застрахователни премии

Общо

СПРАВКА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ ЗА 2010 ГОДИНА

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

БРОЙ 4
С Т Р. 9 3

17

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

Указания за попълване на Справката 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).

18

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

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

С Т Р. 9 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА БРУТНИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ ЗА 2010 Г.
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ,
НАЧИСЛЕНИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
Показатели
а
1. Брутни начислени застрахователни премии по институционални сектори:

Код на
реда

Хил. левове

б

1

100

Нефинансови предприятия

110

Финансови предприятия

120

- Българска народна банка

121

- Търговски банки

122

- Други финансови посредници, с изключение на застрахователни компании и пенсионни фондове

123

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

124

- Застрахователни компании и пенсионни фондове

125

Държавно управление

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:

19

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

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

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2010 ГОДИНА
Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата

Код на
реда
а

б

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

Среден списъчен
брой

Средства за работна
заплата (в левове цели числа)

Общо

в т.ч. жени

Общо

1

2

3

x

x

1000
1001
1002

x

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

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

20

Код на
реда

Брой

б

1

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 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

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

а

в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б

1

3100

Основна заплата за действително отработено време

3120

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

3130

в т.ч.

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

3133

Възнаграждение за платен отпуск

3140

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

3150

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО
в т.ч.

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

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

Код на
реда

3160

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

3161

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

3162

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

3163

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

3170

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

Част ІІ. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

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

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

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

1510

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

x

x

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

Част ІІІ. Работещи пенсионери

а
Работещи пенсионери - общо (по трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, по граждански договор
и собственици) (код 1700 = код 1710 + код 1720)
в т.ч.

1700

в трудоспособна възраст

1710

над трудоспособна възраст

1720
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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БРОЙ 4

УКАЗАНИЯ
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2010 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд се извършва чрез формуляра по труда
“Отчет за заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд”. Включват се както българските, така и смесените предприятия с чуждо участие в страната. Отчетът по труда се съставя за целия календарен период с данни, извлечени от първичната документация.
Основен източник на информация при попълването на отчета са ведомостите за заплати.
Обработката на информацията от годишната отчетност по труда в НСИ се извършва по местонамиране на дейността на местните
единици (поделенията), а не по 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, трябва да бъдат посочени на код 1400 кол. 3.
Лицата, работещи на непълно работно време се преизчисляват в еквиваленти на пълна заетост. За да се преизчисли на база пълна
заетост, списъчният брой на наетите на непълно работно време се умножава с коригиращ коефициент, изразяващ отношението между
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.
ПРИМЕР 2:
В предприятието “Б” има 10 наети лица, на които работното време е 2 дни по 8 часа в седмицата. За изчисляването на средния списъчен брой се изхожда от седмичния брой работни часове - в случая 16 часа (8 х 2). При нормална продължителност на работната седмица
40 часа (8 часа х 5 дни) коефициентът КЕПЗ за тези лица е равен на 16 часа : 40 часа = 0.40. Ако се приеме, че месецът има 30 календарни
дни и лицата са включени в списъчния брой през целия период, то ССБ = (10 х 0.40 х 30) : 30 = 4 лица.
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7. В раздел 2 на формуляра се попълва информация за отработеното време и движението на персонала: приети и напуснали.
На кодове 1910, 1911, 1930 и 1931 се посочват действително отработените дни и часове на персонала, като тези на работещите на
непълно работно време не се преизчисляват към пълна заетост. В отработените часове се включват и тези за извънреден труд. На код
1910 не се включват дните за платен отпуск, отпуск по болест, неплатен отпуск и др. неотработени дни.
8. В раздел 3 на код 3100 се посочват всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение. Не се включват: 1) осигурителните вноски за сметка на работодателя, обезщетенията
по КТ, ЗДС и КСО, както и обезщетенията и помощите за сметка на осигурителните фондове (отглеждане на дете, временна неработоспособност); 2) допълнителната сума (задължение и разход към персонала) за компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена
като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет съгл. СС-19.
Средствата за работна заплата, посочени на код 1000 кол. 3 трябва да са равни на тези, посочени на код 3100.
На код 3130 се посочват начислените над основното възнаграждение суми за стимулиране на персонала и други специфични допълнителни възнаграждения, определени според прилаганите системи на заплащане на труда или уговорени с колективен или индивидуален трудов договор.
На код 3133 се посочват само тези суми от код 3130, които имат характер на нерегулярни премии, платени от работодателя през
годината: тримесечни, годишни или с друга периодичност премии, 13-та или 14-та заплата, по случай определени празници (Великден, 24
май, 15 септември, Коледа), допълнителни плащания за платен годишен отпуск и т.н. Не се включват допълнителните възнаграждения
(премии), плащани регулярно на всеки платежен период, дори ако сумата им варира от месец на месец.
На код 3150 се посочват начислените суми за нощен труд, работа на смени, за образователна и научна степен, за 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 1510 се посочват лицата, които през годината са имали сключен само договор за извършване на услуги с личен труд (граждански договор) с отчетната единица и нямат трудово или служебно правоотношение с друг работодател.
17. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ.
18. На код 1600 се посочва броят на работещите собственици, които участват пряко в дейността на фирмата. Тези, които са в трудово
правоотношение с отчетната единица се посочват само на код 1000 и не следва да се посочват на код 1600. Не се посочват съдружниците,
които само получават дивиденти за дялово участие.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1530 и 1600 кол. 1 и 2, се изчислява чрез сумиране на техния
брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
19. На код 3300 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение. Това са социалните и здравни осигуровки за хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения, за начислени суми по граждански
договори, за начислени суми по договор за управление и контрол. 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.
20. На код 1700 се посочват всички работещи пенсионери, независимо дали са в трудово или служебно правоотношение, по договор
за управление и контрол, граждански договор с отчетната единица или са работещи собственици.
Забележки:
Използвани съкращения: ЗДС – Закон за държавния служител; ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане; КСО – Кодекс за
социалното осигуряване; КТ – Кодекс на труда.
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24
4520

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

4540
4550

Други разходи

х

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

Наименование на обекта

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

(Хил. левове)
Стойност на
обекта
1

Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2010 г.
/включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността
на употребяваните ДМА от колона 4/

4530

Транспортни средства

4523

Строителни съоръжения и конструкции

х

2

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7
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Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

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

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

Код на
реда

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2010 г.

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане към 31.12.2010г.
(незавършено строителство)
в т.ч.
общо
увеличение или
к.(1-2+3-5+7) намаление от
преоценка

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

100

а

Показатели

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 01.01.2010 г.
(незавършено
строителство)

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2010 ГОДИНА

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

С Т Р.
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия съставящи баланс, които през 2010 г. са извършили разходи за придобиване или 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),
(салдото по сметка 613). Източник на информация по тези показатели са счетоводните записвания на предприятието.
Увеличението или намалението (със знак “-“) от извършена преоценка само на дълготрайните материални активи в процес на
изграждане към 31.12.2010 г. (незавършено строителство) се посочва в колона 7.
По редове се предоставя информация за структурата на разходите и придобитите ДМА по видове: земя; сгради и строителни съоръжения
и конструкции; машини, производствено оборудване и апаратура; транспортни средства и други разходи.
В раздел А “Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2010г.” се посочват данни за
стойността на въведените през отчетната година нежилищни сгради и строителни съоръжения чрез ново строителство, разширение и
основен ремонт.
Нежилищни сгради – на код 4610 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 4611 - производствени сгради се посочва стойността на сгради, предназначени за производството на промишлена продукция,
в които се извършват производствени, монтажни и складови операции (заводи, производствени корпуси, промишлени цехове и
работилници), резервоари, силози и складове.
На код 4612 - търговски сгради се посочва стойността на сгради за търговия на едро и дребно, панаирни палати, зали за провеждане на
търгове и изложбени зали, бензиностанции и др.
На код 4613 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени погоре - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания;
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради,
некласифицирани другаде).
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На код 4621 - транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация пътни съоръжения, свързани
с транспортната инфраструктура (пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища, самолетни писти, мостове
и тунели); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и
отводнителни системи).
На код 4622 - тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи,
електропроводи и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални
далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи); локални тръбопроводи и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа,
локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна
мрежа).
На код 4623 - други видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения,
непосочени по-горе (съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде).

25

26
220
230
240
250
260

Предприятия

Висши училища

Нетърговски организации

Чужбина

200
210

Бюджетни организации

РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Собствена стопанска дейност

а

Код на
реда
б
1

Отчет

150

2

3

Технически
науки
4

Медицински
науки

706
707
708
709
710
711
712
713
714

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

705

704

703

702

700
701

Код на
реда
б

6

Обществени
науки

Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите

Производство, съхранение, разпределение и използване на енергията

Развитие на транс порта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Граждански космически изследвания

Опазване на околната среда

5

Селскостопански науки

РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата

а

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели

140

Разходи за експериментални разработки

1

Естествени
науки

(Хил. левове)

1

Отчет

(Хил. левове)

7

Хуманитарни
науки

ДЪРЖАВЕН

Раздел II. Разходи за НИРД по източници на финансиране

130

121

120

111

Разходи за приложни изследвания

(Хил. левове)

б
100
110

Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на ДMА, предназначени за НИРД

а

Общо

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

102

в т.ч. за персонал, зает с НИРД

А. РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Текущи разходи за НИРД

Раздел I. Разходи за НИРД по области на науката
Код на
реда

СПРАВКА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
(НИРД) ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

Обслужвана икономическа дейност (двузначен код по КИД - 2008)

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

а

320

311

321

331

Изследователи

Технически персонал

Помощен персонал

1

а

420

Технически персонал

411

421

431

Изследователи

Технически персонал

Помощен персонал

1

2

в т.ч.
жени
3

общо
4

в т.ч.
жени
5

6

в т.ч.
жени
7

общо

6

7

общо
8

в т.ч.
жени

бакалаври и
магистри

9

общо

9

10

11

11

общо

12

в т.ч.
жени

13

общо

13

общо
14

в т.ч.
жени

14

в т.ч.
жени

15

общо

16

в т.ч.
жени

Друго
образование

(Среден брой през годината)

12

в т.ч.
жени

Средно
образование

общо

Хуманитарни
науки

(Среден брой през годината)

Обществени
науки

Професионално
обучение след
завършено
средно
образование

10

в т.ч.
жени

Селскостопански науки

професионални
бакалаври
в т.ч.
общо
жени

8

в т.ч.
жени

Медицински
науки

По образователна степен:
доктори и
доктори на
науките
в т.ч.
общо
жени

5

общо

Технически
науки

ВЕСТНИК

Средният брой през годината се изчислява чрез сумиране на броя на лицата, заети с НИРД, за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
* Преизчисляването в еквивалент на пълна заетост се извършва на базата на продължителността на работното време, ангажирано с НИРД, през годината. Например: ако едно лице е използвало 30 %
от годишния си фонд работно време за осъществяване на научни разработки, то еквивалентът на неговата заетост с НИРД е 0,3; ако едно лице е наето за извършване на НИРД за период от 6 месеца, то
еквивалентът му на заетост е 0,5.

401

Персонал - общо

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

430

410

Изследователи

Помощен персонал

400

Персонал - общо

б

общо

4

в т.ч.
жени

Висше
образование

3

общо

Естествени
науки

ДЪРЖАВЕН

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

Общо

2

в т.ч.
жени

Общо
общо

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

301

Персонал - общо

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

330

310

Технически персонал

Помощен персонал

300

Изследователи

б

Персонал - общо

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

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

БРОЙ 4
С Т Р. 1 0 3

27

28

510

500

б

1

общо

в т.ч. изследователи

Персонал - общо

610

600

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

б

1

общо
2

в т.ч.
жени

Общо

3

общо
4

в т.ч.
жени

българско

3

общо
5

5

общо
7

общо

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

6

в т.ч.
жени
8

в т.ч.
жени

на друга
европейска
държава

6

в т.ч.
жени

25 - 34 г.
общо

на държава
членка на ЕС

4

в т.ч.
жени

под 25 г.

9

общо

11

общо

12

в т.ч.
жени

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

10

в т.ч.
жени

на държава
от Централна
и Южна
Америка

9

11

общо

13

общо

14

в т.ч.
жени

16

в т.ч.
жени

Дата:

общо

на държава
от Африка

15

13

14

в т.ч.
жени

(телефон)

(подпис)

17

общо

18

в т.ч.
жени

на други
държави

(Среден брой през годината)

12

общо

65 и повече г.

(Среден брой през годината)

в т.ч.
жени

55 - 64 г.

на държава
от Азия

10

в т.ч.
жени

45 - 54 г.
общо

Гражданство:

8

на държава
от Северна
Америка

7

общо

в т.ч.
жени

35 - 44 г.

ДЪРЖАВЕН

а

Код на
реда

2

в т.ч.
жени

Общо

104

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

в т.ч. изследователи

Персонал - общо

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

а

Код на
реда

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, фирми, научни институти и организации, Българската академия на науките,
Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници и други организации на самостоятелен баланс, които
независимо от вида на основната си дейност през 2010 г. са извършвали научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - т.е.
ако поне едно лице от персонала през цялата година е било заето с НИРД. В карето “Обслужвана икономическа дейност” се посочва
кода на отрасловия раздел, за който е предназначена преобладаващата част от НИРД, съгласно Класификацията на икономическите
дейности - КИД - 2008.
Научноизследователската и развойна дейност включва всяка творческа 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. Клиничните изпитвания на лекарства I, II и III фаза също се третират
като НИРД.
На код 100 “Разходи за НИРД - общо” се посочва общата сума на текущите разходи за НИРД и на разходите за придобиване на ДМА,
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 (вкл. по граждански договори), както и разходите за осигуровки. Не се включват възнагражденията на помощния персонал, които обаче са включени в текущите
разходи за НИРД на код 110.
На код 120 се посочват данни за направените разходи за придобиване на ДМА, предназначени за НИРД.
Текущите разходи за НИРД, посочени на код 110 следва да се разпределят (може и приблизително по Ваша преценка) според вида
на научните изследвания (разработки), за които са направени:
- Разходи за фундаментални изследвания (код 130) - посочват се разходите за експериментални или теоретични изследвания,
имащи за цел главно придобиването на нови знания, без да се има предвид тяхното конкретно приложение или използване. Резултатите
от фундаменталните изследвания обикновено не се комерсиализират, а са предмет на публикации в научни списания или на обмен между
заинтересовани лица и организации.
- Разходи за приложни изследвания (код 140) - посочват се разходите за оригинални изследвания, извършвани с цел придобиване
на нови знания, които обаче са насочени главно към постигане на определени практически цели и задачи.
- Разходи за експериментални разработки (код 150) - посочват се разходите за системни разработки, базирани върху налични
знания, с цел да се произведат нови материали, продукти и устройства; да се внедрят нови методи, системи и услуги или значително да се
усъвършенстват вече съществуващите.
Разходите за НИРД се разпределят по области на науката в зависимост от насочеността на научните изследвания (разработки).
Данните за разходите за НИРД, посочени на код 100, код 200 и код 700 трябва да бъдат равни.
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.
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Развитие на образованието (код 709) - разходите за НИРД, свързана с всички степени на образователната подготовка и с всички
форми на обучение.
Културни, развлекателни и религиозни дейности (код 710) - разходите за НИРД, свързана с проучване на влиянието, което оказват
върху обществения живот такива социални явления като културни, развлекателни, спортни и религиозни дейности.
Изследване на политически и социални системи, структури и процеси (код 711) - разходите за НИРД, свързана с: изследване на
политически структури на обществото; на социални процеси, изменения и конфликти; развитие на системи за социална сигурност и социално подпомагане; социални аспекти на организацията на работа.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове (код 712) - разходите за НИРД (финансирана от публични университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и
хуманитарните науки.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници (код 713) - разходите за НИРД (финансирана от други източници, различни от публичните университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските,
обществените и хуманитарните науки.
Отбрана (код 714) - разходите за НИРД, осъществявана за военни цели. Не се включват разходите на Министерство на отбраната
за граждански изследвания, които трябва да се отнесат към някоя от останалите социално-икономически цели.
Изследователи (код 310, код 410, код 510, код 610) са професионалните специалисти, пряко ангажирани в извършването на
научноизследователска и развойна дейност, т.е. които работят по формулирането и създаването на нови знания, 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.
Технически персонал (код 320 и код 420) - включват се лицата, притежаващи необходимите знания и опит в една или няколко
области на науката, които работят под ръководството и контрола на изследователите.
Помощен персонал (код 330 и код 430) - включват се квалифицирани и неквалифицирани работници и специалисти, които участват в изпълнението на научноизследователски проекти. Не се включват лицата, непряко свързани с НИРД като охрана, портиери, работници в столовете, счетоводители и други.
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 31.12.2010 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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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2008 - 2010 ГОДИНА
( Желателно е справката да бъде попълнена със съдействието на мениджърския екип на предприятието!)
Справката се попълва от всички предприятия, осъществяващи следните икономически дейности: Добивна и преработваща промишленост; Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети;
Транспорт, складиране и пощи; Издателска дейност; Далекосъобщения; Дейности в областта на информационните технологии;
Информационни услуги; Финансови и застрахователни дейности; Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и
анализи; Научноизследователска и развойна дейност.
Иновация е въвеждането на нови или значително усъвършенствани продукти, процеси, организационни или маркетингови методи
от Вашето предприятие. Иновациите трябва да са нови за Вашето предприятие, въпреки че те биха могли да бъдат първоначално разработени от други предприятия.
• Предприятията, които през последните три години (2008 - 2010) са реализирали и внедрили нови или значително усъвършенствани продукти (стоки и услуги) и процеси, попълват всички раздели на формуляра.
• Предприятията, които през последните три години (2008 - 2010) не са осъществили продуктови и процесови иновации отговарят с “Не” на въпроси Б.1, В.1, Г.1 и попълват Раздел А и от Раздел З до Раздел М включително.

РАЗДЕЛ А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО

(Моля, отбележете Вашия отговор с “Х”.)

Да

А.1. През 2010 година Вашето предприятие било ли е част от група предприятия?

Не

Ако отговорът е “Да”, посочете в коя държава се намира главният офис .......................................................................
Код по ISO

=> Попълва се от ТСБ

Група предприятия представлява обединение на две или повече предприятия под обща собственост. Всяко от предприятията в
групата може да обслужва различни пазари, с национални или местни дъщерни дружества, или да обслужва различни продуктови
пазари. Главният офис също е част от групата предприятия, като неговото местонамиране може да бъде на територията на друга
държава. Предприятията, които са част от група предприятия, трябва да попълнят данни, отнасящи се само за тяхното предприятие, а не за цялата група.
А.2. Посочете на кои географски пазари Вашето предприятие е продавало продукция, стоки и услуги през последните
(Възможен е повече от един отговор)
три години (2008 - 2010)?
1. Местен / регионален в рамките на България
2. Национален (други региони в България)
3. Страни членки и кандидатки за членство в ЕС; страни членки на ЕФТА*
4. Други страни
* Включват се страните членки и кандидатки за членство в Европейския съюз и страните членки на ЕФТА: Австрия, Белгия, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Латвия, Лихтенщайн,
Литва, Люксембург, Македония, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Швейцария, Турция,
Испания, Швеция и Великобритания.
А.3. Кой от изброените пазари е бил най-големият за Вас от гледна точка на реализирания оборот през последните
три години (2008 - 2010)?
(Посочете съответния номер от 1 до 4 от Въпрос А.2.)

РАЗДЕЛ Б. ПРОДУКТOВИ ИНОВАЦИИ (СТОКИ И УСЛУГИ)
Продуктовата иновация представлява реализирането на пазара на стока или услуга, която е нова или значително усъвършенствана по отношение на нейните възможности, удобство за използване от потребителя, компоненти и подсистеми. Като продуктови иновации
трябва да се отчитат продуктите (стоки и услуги), които са нови или значително усъвършенствани за Вашето предприятие. Не е необходимо те да са същевременно нови и за Вашите пазари.
Стоката обикновено е материален предмет, например смарт телефон, мебели или стандартен софтуерен продукт. Музиката, филмите
и софтуера за сваляне от Интернет също са стоки. Услугата обикновено е нематериална, например търговията на дребно, застраховането,
образователните курсове, въздушния транспорт, консултациите и други.
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Б.1. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие реализирало ли е на пазара:

Да

Не

1. Нови или значително усъвършенствани стоки (с изключение на обикновените препродажби на нови стоки
и чисто естетическите промени в стоките)
2. Нови или значително усъвършенствани услуги
(Ако отговорът на Б.1.1 и на Б.1.2 е “Не”, моля, преминете на Раздел В.)
Б.2. Кой е разработил тези иновационни продукти (стоки и услуги)?

(Възможен е повече от един отговор)

Стоки Услуги

1. Вашето предприятие самостоятелно
2. Вашето предприятие съвместно с други предприятия и организации1
3. Вашето предприятие чрез приспособяване и модифициране на стоки и услуги, първоначално
разработени от други предприятия и организации1
4. Други предприятия и организации1
Включват се самостоятелни предприятия, както и други предприятия от Вашата група (филиали, дъщерни предприятия, главен
офис и др.). Организациите включват университети, научни институти, нетърговски организации и други.
1

Б.3. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие реализирало ли е на пазара
иновационни продукти (стоки и услуги), които са:

Да

Не

1. Нови за Вашия пазар - Вашето предприятие е реализирало нов или значително усъвършенстван продукт
на Вашия пазар преди Вашите конкуренти (той може да е бил вече наличен на други пазари)
2. Нови само за предприятието Ви - Вашето предприятие е реализирало нов или значително усъвършенстван продукт, който е бил вече реализиран на Вашия пазар от Вашите конкуренти
Б.4. Посочете какъв дял от оборота2 на Вашето предприятие за 2010 г. се дължи на:
1. Нови или значително усъвършенствани стоки и услуги през периода 2008 - 2010 г. - нови за Вашия пазар

%

2. Нови или значително усъвършенствани стоки и услуги през периода 2008 - 2010 г. - нови само за
предприятието Ви

%

3. Непроменени или само незначително модифицирани стоки и услуги през периода 2008 - 2010 година
(вкл. препродажби на нови продукти, закупени от други предприятия)

%

4. Оборот за 2010 г. общо (1+2+3) = 100 %

100 %

За кредитните институции оборотът съответства на приходите от лихви, а за застрахователните дружества - на приходите
от комисионни.

2

Б.5. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие реализирало ли е на пазара
иновационни продукти (стоки и услуги), които са:

Да

Не Не знам

1. Нови за България
2. Нови за Европа
3. Нови за света

РАЗДЕЛ В. ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Процесовата иновация представлява внедряването на нови или значително усъвършенствани: производствени процеси, методи за
разпространение и спомагателни дейности. Не е необходимо те да са същевременно нови и за Вашия пазар. Не следва да се отчитат като
процесови иновации чисто организационните промени в предприятието - това са организационни иновации.
В.1. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие внедрило ли е:

Да

Не

1. Нови или значително усъвършенствани производствени методи
2. Нови или значително усъвършенствани методи за снабдяване, доставка и разпространение
на суровините, стоките и услугите
3. Нови или значително усъвършенствани спомагателни дейности (напр. поддръжка на системи, счетоводни
и компютърни дейности и др.)
(Ако отговорът на В.1.1 и на В.1.2 и на В.1.3 е “Не”, моля, преминете на Раздел Г.)
В.2. Кой е разработил тези иновационни процеси?

(Възможен е повече от един отговор)

1. Вашето предприятие самостоятелно
2. Вашето предприятие съвместно с други предприятия и организации1
3. Вашето предприятие чрез приспособяване и модифициране на процеси, първоначално
разработени от други предприятия и организации1
4. Други предприятия и организации1
Включват се самостоятелни предприятия, както и други предприятия от Вашата група (филиали, дъщерни предприятия, главен
офис и др.). Организациите включват университети, научни институти, нетърговски организации и други.
1

В.3. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие внедрило ли е
процесови иновации, които са нови за Вашия пазар?
32

Да

Не Не знам

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9

РАЗДЕЛ Г. НЕЗАВЪРШЕНА ИЛИ ПРЕУСТАНОВЕНА ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ПРОДУКТОВИТЕ
И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Иновационната дейност обхваща придобиването на машини, оборудване, софтуер и лицензи, инженерно-развойната дейност, дизайна, обучението, маркетинга и научноизследователската и развойна дейност (НИРД), когато те се осъществяват с цел да се разработят и
внедрят продуктови и процесови иновации. Иновационната дейност обхваща също и фундаменталните научни изследвания, дори когато
те не са свързани с продуктови и процесови иновации.
Г.1. През периода 2008 - 2010 година Вашето предприятие осъществявало ли е иновационна дейност,
от която не са произтекли продуктови и процесови иновации, тъй като дейността е била:

Да

Не

1. Преустановена преди да е завършена
2. Незавършена в края на 2010 година
(Ако сте отговорили с “Не” на всеки от въпросите: Б.1; В.1 и Г.1, моля, преминете на Раздел З.)

РАЗДЕЛ Д. ВИДОВЕ ИНОВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Д.1. Кои от изброените иновационни дейности е извършвало Вашето предприятие през последните
три години (2008 - 2010)?

Да

Не

1. Научноизследователска и развойна дейност (НИРД), извършена във Вашето предприятие - включва
всяка творческа работа, която се провежда с цел да се увеличи обемът на знанията и те да се използват за
създаване на нови или усъвършенствани продукти (стоки и услуги) и процеси (включително собствени
софтуерни разработки, които отговарят на тези изисквания)
1.1. Постоянно (във Вашето предприятие има постоянно назначен персонал, зает с НИРД)
1.2. През част от периода 2008 - 2010 година
2. НИРД, закупена от друго предприятие - включва описаните по-горе дейности, но извършени от други
предприятия (включително и такива от Вашата група) или от научноизследователски организации
3. Придобиване на машини, оборудване и софтуер, свързани с иновациите - включва машините, оборудването(вкл. компютърния хардуер) или софтуер, закупени от Вашето предприятие специално за производството и внедряването на новите или значително усъвършенствани продукти и процеси
4. Придобиване на външни знания - включва закупуването на права за използване на патенти и непатентованиизобретения, ноу-хау и други видове знания от други предприятия и организации, необходими за
разработването на нови или значително усъвършенствани продукти и процеси
5. Обучение, свързано с иновациите - включва се обучението на Вашия персонал (в рамките на предприятието или извън него), специално насочено към придобиване на знания и умения, необходими за разработване и внедряване на нови или значително усъвършенствани продукти и процеси
6. Маркетингови дейности по представяне на иновациите - включва дейностите по представяне на пазара на новите или значително усъвършенствани стоки и услуги, включително маркетинговите проучвания и
стартовата реклама
7. Дизайн на стоки и услуги - включва дейностите по проектиране, усъвършенстване или промяна на формата,оформлението, ергономичните характеристики или по-лесното използване от потребителя на новите
илизначително усъвършенствани стоки и услуги
8. Други иновационни дейности - включва други дейности по внедряването на новите или значително
усъвършенствани продукти и процеси, като технико-икономически изследвания за приложимост,
изпитвания, рутинни софтуерни разработки, индустриално инженерство и други
Д.2. Оценете какви разходи е направило Вашето предприятие само през 2010 г. за първите четири
иновационни дейности, посочени във въпрос Д.1
(включват се разходите за персонал и свързаните с изброените дейности разходи):

(Хил. лв.)

1. НИРД, извършена във Вашето предприятие (включват се и разходите за придобиване на дълготрайни
материални активи, предназначени за НИРД)
2. НИРД, закупена от друго предприятие
3. Придобиване на машини, оборудване и софтуер, свързани с иновациите (с изключение на разходите
за придобиване на ДМА, предназначени за НИРД)
4. Придобиване на външни знания
5. Разходи - общо (1+2+3+4)
Д.3. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие получавало ли е финансова подкрепа
за иновационната си дейност? Включва се финансовата подкрепа под формата на данъчни кредити
и облекчения, помощи, субсидирани заеми и гаранции по заеми. Не се включват изследователски и други
иновационни дейности, провеждани изцяло за публичния сектор по договор.

Да

Не

1. От институции на местното управление
2. От институции на държавното управление (министерства и държавни агенции)
3. От Европейския съюз (ЕС)
3.1. В т. ч. по линията на Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие
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РАЗДЕЛ Е. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Е.1. Каква е степента на значимост на изброените източници на информация за иновационната дейност
на Вашето предприятие през периода 2008 - 2010 година?
Моля, посочете източниците, от които сте получили информация за нови иновационни проекти или са допринесли
за изпълнение на вече съществуващите.
Степен на значимост

Източници на информация

висока

средна

ниска

Не са използвани

Вътрешни източници
1. В рамките на предприятието Ви или на Вашата група предприятия
Пазарни източници
2. Доставчици на оборудване, материали, компоненти и софтуер
3. Клиенти и потребители
4. Конкуренти и други предприятия от Вашия икономически сектор
5. Консултанти и предприятия с основна дейност НИРД
Институционални източници
6. Университети и други висши училища
7. Бюджетни и обществени организации с основна дейност НИРД
Други източници
8. Конференции, търговски панаири, изложби и др.
9. Научни списания и търговски / технически публикации
10. Професионални и индустриални асоциации
Е.2. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие осъществявало ли е някоя
от иновационните си дейности в сътрудничество с други предприятия и организации?
Иновационното сътрудничество представлява активно участие в съвместни иновационни проекти,
които се осъществяват заедно с други предприятия и организации. Не е необходимо партньорите
в иновационното сътрудничество да имат търговска изгода. Обикновеното наемане на работна сила,
без активно участие в иновационните проекти, не се счита за сътрудничество.

Да

Не

(Ако отговорът е “Не”, моля, преминете на Въпрос Ж.1.)
Е.3. Посочете вида и местонамирането на Вашите партньори в иновационната дейност.
Партньори

(Възможен е повече от един отговор)

БългаЕвропа* САЩ
рия

Китай Други
или
Индия страни

1. Други предприятия от Вашата група предприятия
2. Доставчици на оборудване, материали, компоненти и софтуер
3. Клиенти и потребители
4. Конкуренти и други предприятия от Вашия икономически сектор
5. Консултанти и предприятия с основна дейност НИРД
6. Университети и други висши училища
7. Бюджетни и обществени организации с основна дейност НИРД
* Включват се страните членки и кандидатки за членство в Европейския съюз и страните членки на ЕФТА: Австрия, Белгия, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Латвия, Лихтенщайн,
Литва, Люксембург, Македония, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Швейцария, Турция,
Испания, Швеция и Великобритания.
Е.4. Кой от изброените партньори определяте като най-полезен за иновационната дейност на Вашето предприятие?
(Посочете съответния номер от 1 до 7 от Въпрос Е.3.)

РАЗДЕЛ Ж. ЦЕЛИ, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Ж.1. Каква е степента на значимост на изброените цели на иновационната дейност на Вашето предприятие,
свързана с осъществените продуктови и процесови иновации през последните три години (2008 - 2010)?
Ако Вашето предприятие е имало няколко проекта за продуктови и процесови иновации, моля направете обща оценка.
Цели
1. Увеличаване на асортимента от стоки и услуги
2. Подмяна на остарели продукти и процеси
3. Навлизане на нови пазари или увеличаване на пазарния дял
4. Повишаване качеството на стоките и услугите
5. Подобряване гъвкавостта на производството на стоки и услуги
6. Увеличаване капацитета на производството на стоки и услуги
7. Намаляване на разходите за труд на единица продукция
8. Намаляване на разходите за материали и енергия на единица продукция
9. Намаляване на вредното въздействието върху околната среда
10. Опазване здравето и безопасността на наетите лица във Вашето предприятие
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РАЗДЕЛ З. ФАКТОРИ, ЗАТРУДНЯВАЩИ ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ
ИНОВАЦИИ
З.1. Каква е степента на значимост на изброените фактори, попречили на Вашето предприятие да осъществява
иновации или затруднили иновационната Ви дейност през последните три години (2008 - 2010)?
Фактори

Степен на значимост
висока

средна

ниска

Няма
значимост

Фактори, свързани с разходите
1. Липса на средства във Вашето предприятие или Вашата група предприятия
2. Липса на източници на финансиране извън Вашето предприятие
3. Много високи разходи за иновации
Фактори, свързани със знанието
4. Липса на квалифициран персонал
5. Липса на информация за технологиите
6. Липса на информация за пазарите
7. Трудности при намирането на партньори за иновационна дейност
Фактори, свързани с пазара
8. Наличие на предприятия, доминиращи на пазара
9. Несигурност в търсенето на нови стоки и услуги на пазара
Други причини да не се осъществява иновационна дейност
10. Няма необходимост поради предишни иновации във Вашето предприятие
11. Няма необходимост поради липса на търсене на иновации

РАЗДЕЛ И. ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНОВАЦИИ
Организационните иновации представляват нови методи за организация на бизнес практиките във Вашето предприятие (вкл. управление на знанията), на работното място и на взаимоотношенията с други предприятия и организации, които преди това не са били използвани.
Те трябва да бъдат резултат от стратегическите решения, взети от мениджърския екип на предприятието. Не трябва да се отчитат като организационни иновации сливанията и придобиването на други предприятия, дори и когато те са осъществени за първи път.
И.1. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие осъществявало ли е организационни иновации:
1. Нови бизнес практики за организиране на работния процес (напр. управление на веригите за доставки;
реорганизация; системи за управление на знанията; свиване на производството; системи за управление
на качеството и др.)
2. Нови методи на организация на работата, свързани с разпределяне на отговорностите и вземането
на решения (напр. използване за първи път на нова система за разпределяне на отговорностите на наетите;
работа в екип; децентрализация; сливане и разделяне на структурни звена; системи за обучение
и квалификация и др.)
3. Нови методи на организация на взаимоотношенията с други предприятия и публични
организации (напр. участие за първи път в съюзи и организации; партньорства; външно възлагане
и подизпълнители и др.)

Да

Не

Да

Не

Да

Не

(Ако сте отговорили с “Не” на всеки от въпросите от И.1, моля, преминете на Раздел К.)
И.2. Каква е степента на значимост на изброените цели на организационните иновации, осъществени
от Вашето предприятие през периода 2008 - 2010 година?
Ако Вашето предприятие е осъществило няколко организационни иновации, моля направете обща оценка.
Цели

Степен на значимост
висока

средна

ниска

Няма
значимост

1. Намаляване на времето за обслужване на клиентите/доставчиците
2. Подобряване на възможностите за внедряване на нови продукти и процеси
3. Повишаване качеството на стоките и услугите
4. Намаляване на разходите за единица продукция
5. Подобряване на връзките и обмена на информация в рамките на Вашето предприятие
или с други предприятия и организации

РАЗДЕЛ К. МАРКЕТИНГОВИ ИНОВАЦИИ
Маркетинговите иновации представляват прилагането на нови маркетингови концепции и стратегии, които не са били използвани
преди и се различават значително от съществуващите във Вашето предприятие маркетингови методи. Не се включват сезонните, регулярните и други текущи промени в маркетинговите методи.
К.1. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие осъществявало ли е маркетингови иновации:
1. Значителни изменения в естетическия дизайн или опаковката на стоките и услугите (не се включват
промените, при които се изменят функционалните или потребителски характеристики на продукта това са продуктови иновации)

Да

Не

2. Нови методи за реклама или техники за промоция на продукта
(напр. Използване за първи път на нова рекламна медия; ново търговско лого;
въвеждане на карти за лоялни клиенти и др.)

Да

Не
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3. Нови методи за продуктов пласмент или продажбени канали (напр. използване за първи път
на франчайзинг или лицензи за дистрибуция, директни продажби, специални продажби на дребно,
нови концепции за представяне на продукта и др.)
4. Нови методи за ценообразуване на стоките и услугите (напр. използване за първи път
на променливо ценообразуване според търсенето, системи за търговски отстъпки и др.)

Да

Не

Да

Не

(Ако сте отговорили с “Не” на всеки от въпросите от К.1., моля, преминете на Раздел Л.)
К.2. Каква е степента на значимост на изброените цели на маркетинговите иновации, осъществени от Вашето предприятие
през периода 2008 - 2010 година?
Ако Вашето предприятие е осъществило няколко маркетингови иновации, моля направете обща оценка.
Степен на значимост

Цели

висока

средна

ниска

Няма
значимост

1. Повишаване или отстояване на пазарния дял
2. Представяне на продуктите на нови потребителски групи
3. Представяне на продуктите на нови географски пазари

РАЗДЕЛ Л. ТВОРЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ
Л.1. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие наемало ли е лица със следните творчески
и професионални умения или е осигурявало тези умения от външни източници?
Възможно е да посочите едновременно „Наети лица във Вашето предприятие” и „Осигурени от външни източници”.
Наети лица
във Вашето
предприятие

Творчески и професионални умения

Осигурени
от външни
източници3

Уменията не
са използвани / нямат
значимост

1. Графично изкуство / художествено оформление / реклама
2. Дизайн на предмети и услуги
3. Мултимедия (съвместно използване на звук, графични изображения, текст,
анимация, видео и др.)
4. Уеб дизайн
5. Разработване на софтуер
6. Проучване на пазара
7. Инженерни / приложни науки
8. Математика / статистика / управление на база данни
3
Включват се лица, упражняващи свободна професия, консултанти, други самостоятелни предприятия, други предприятия
от Вашата група и т.н.
Л.2. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие използвало ли е някои от изброените методи,
за да стимулира нови идеи и творчество сред Вашия персонал? Ако отговорът е „Да”, бил ли е този метод успешен
за създаването на нови идеи и повишаване на творчеството?
Методът е използван и е:
Методи за стимулиране на нови идеи и творчество

Успешен

Неуспешен

Не знам
дали е
успешен

Методът
не е използван

1. Организиране на работни срещи с цел разработване на идеи за решаване на проблеми –
т. нар. „Мозъчни атаки”
2. Мултидисциплинарни и многофункционални работни екипи, сформирани с цел
да се реши един или повече проблеми
3. Ротация на работните места на работниците и служителите в различните отдели
или в други предприятия от Вашата група
4. Финансови стимули за работниците и служителите да развиват нови идеи
5. Нефинансови стимули за работниците и служителите да развиват нови идеи,
напр. свободно време, обществено признание, по-интересна работа и др.
6. Обучение на работниците и служителите да развиват нови идеи и творчество

РАЗДЕЛ М. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА
М.1. За 2010 г. приблизително какъв процент от наетите лица във Вашето предприятие са притежавали поне една
от следните университетски степени: бакалавър, магистър, доктор?
1.

0%

2.

1-4%

3.

5-9%

4.

10 - 24 %

5.

25 - 49 %

6.

50 - 74 %

7.

75 - 100 %

36

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

С Т Р. 1 1 3

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА
ЗА ПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА
ЗА 2010 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели
а
Данъци и такси за МПС

Код на реда

Платени суми

б

1

8460

Екотакса при регистрация

8461

Акцизи при внос на МПС

8462

Данък на МПС с катализатор или дизел Евро 3

8463

Данък на МПС без катализатор или дизел Евро 3
Данък върху разходите, свързани с експлоатацията на МПС, използвани за управленска дейност

8464
8465

Пътна такса (винетка)

8466

Платени суми за замърсяване, съгласно:

8470

Закон за управление на отпадъците

8471

Закон за защитените територии

8472

Закон за опазване чистотата на атмосферния въздух

8473

Закон за управление на водите

8474

Такса смет

8475

Платени суми за ползване на ресурси

8480

Добив на кариерни материали

8481

Ползване на водни ресурси (не се включват сумите за доставка на вода)

8482

За горите

8483

Отчитат се само платените суми за посочените в справката данъци и такси, за които стопанският субект е попълнил платежно нареждане
за плащане към съответната институция.
Фирмите, на които се възстановява ДДС, попълват сумите без ДДС, а останалите фирми с включен ДДС.

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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Приложение № 6
Приложение 6

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

Вид единица:

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗА 2010 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 2011 г. е задължително съгласно ЗКПО, Закона за статистиката и Националната
статистическа програма за 2011 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.

№

Наименование на формуляра

Стр.

1.

Справка за предприятието през 2010 година

3

2.

Справка за група предприятия през 2010 година

5

3.

Баланс към 31.12.2010 година

7

4.

Отчет за доходите за 2010 година

11

5.

Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2010 година

12

6.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2010 година

14

7.

Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12. 2010 година

15

8.

Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2010 година

19

9.

Справка за приходите и разходите от лихви за 2010 година

21

10.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010 година

22

11.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2010 година

26

12.

Справка за научноизследователската и развойна дейност ( НИРД ) през 2010 година

28

13.

Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2008 - 2010 година

33

14.

Справка за платените данъци и такси, свързани с околната среда за 2010 година

39

1
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2010 ГОДИНА
I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс ***

Телефони ***

II. Собственост към 31.12.2010 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 %

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.
*** В първата клетка се изписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.
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III. Място на извършване на дейността
На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва дейност?
Населено място, в което предприятието извършва дейността си (в преобладаващата част).
Област
Община
Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

IV. Фамилен бизнес
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?
( Маркирайте със знак “Х” )
да

не

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

(консолидиран за 2010 г.) (код 69510, колона 1 от Отчета за доходите)
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УКАЗАНИЯ

Въпросникът има за цел да се открият сложни и големи предприятия, извършващи икономическа дейност на територията на Република
България и формиращи статистически единици от типа „Група предприятия” по смисъла на:
1) Регламент на Съвета (EEC) N° 696/93 за изследване и анализ на статистически единици от производствената система на Общността;
2) Регламент на Съвета (177/2008) за Статистическите бизнес регистри;
3) Седма директива на Съвета (83/349/EC) от 13 Юни 1983 г., основана на параграф 54 (3) (g) от договора за консолидираните отчети;
4) Европейско законодателство за малките и средни предприятия (Регламент № 96/280/EC);
5) Директива за прозрачност (88/627/EEC);
6) Втора директива на Съвета (89/646/EEC) за координиране на законите, регламентите и административните постановления, отнасящи се до
кредитните институции;
7) Регламент на Съвета EC/1606/2002 “Приложение на международните счетоводни стандарти;
8) Закон за счетоводството на Р България.
9) Националният счетоводен стандарт 27 регламентира изготвянето на консолидираните счетоводни отчети на група предприятия.
Под статистическа единица от тип „Група предприятия” се разбира група от две и повече юридически лица (предприятия), свързани помежду
си с правни (юридически) и/или финансови връзки, контролирани от т.н. „Глава на групата или предприятие-майка”. Предприятието-майка
е местно или чуждестранно юридическо лице, което не е контролирано директно или индиректно от друго юридическо лице. Групата
предприятия се състои от Предприятие-майка и филиали (дъщерни компании).
1. Видове групи предприятия:
1.1 Многонационални - Група предприятия с поне две предприятия, намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо
лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо
лице;
1.2 Местна – Група предприятия, съставена от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа
дейност на територията на Р България), управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за
„Последното предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и
предприятие/я в Република България е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е
собственост на друго предприятие от страна Y, в този случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е
собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва
икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо
лице) на предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от
дяловете в капитала на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1 Основна дейност (до втори знак по КИД 2008)
- Тук се посочва дейността на предприятието, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови приходи/лихви и т.н
в зависимост от вида на дейност на предприятието (съгласно справка за Предприятието).
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД 2008)
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от
допълнителната дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3 Брой на предприятията, включени в ГП на територията на Р България (включително централният офис)
3.4 Брой на заетите лица в ГП
Тук се посочва сумата от:
- Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение (код 1000, колона 1 от Отчета за заетите лица,
средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010);
- Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол (код 1400, колона 1 от Отчета за заетите лица,
средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010);
- Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател (код 1510,
колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010);
- Среден брой през годината на работещите собственици (код 1600, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата
и други разходи за труд за 2010).
4. Идентификация на прекия собственик:
При верига от свързани предприятия за определяне на прекия местен или чуждестранен собственик се прилага правилото за най-голям
или равен процент собственост на друго юридическо лице (предприятие).
Приложение 1

ЧЛЕНОВЕ НА ГП
Моля попълнете броя юридически лица, включени във Вашата Група предприятия
Данни за правната единица / юридическото лице (част от групата)
Пореден
номер

6

Наименование

Държава на
регистрация

ЕИК на правната
единица (ако е
българска)

Процент на собственост (участие на
предприятието- майка
в собствеността на
правната единица)
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

БАЛАНС КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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
Общо за група І

62160
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

7
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АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

II. Търговски инвестиции
1. Капиталови ценни книжа

63210

2. Дългови ценни книжа

63220

Държавни ценни книжа

63221

Облигации

63222

Други

63223

3. Компенсаторни инструменти

63230

4. Деривати

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

8

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 1

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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
3. Изкупени собствени акции
Общо за група I

65112
65120
65130
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

9

С Т Р.

122

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

4. Задължения към финансови предприятия

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:

10

а
A. Разходи за дейността
I. Финансови разходи
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
Отрицателни разлики от операции с финансови активи
Разходи за лихви
Други разходи по финансови операции
Общо за група І
II. Нефинансови разходи
Разходи за материални запаси
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване
Други разходи
в т.ч. разходи за командировки
Общо за група ІІ
Общо за раздел А (I + II)
Б. Печалба от обичайната дейност
III. Извънредни разходи
В. Общо разходи (I + II + III)
Г. Печалба преди облагане с данъци
IV. Разходи за данъци
Корпоративни данъци
Други
Общо за група ІV
Д. Нетна печалба (Г - IV)
Всичко (В + IV + Д)

Наименование на разходите

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

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Дата:

(телефон)

(подпис)

ВЕСТНИК

Ръководител:
Съставител:

Д. Нетна загуба (Г + IV)
Всичко (В + Д)

69411
69412
69410
69450
69490

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

ДЪРЖАВЕН

69850
69890

69500
69600
69710
69700
69800

Общо за раздел А (I + II)
Б. Загуба от дейността
III. Извънредни приходи
В. Общо приходи (I + II + III)
Г. Загуба преди облагане с данъци

69111
69112
69113
69114
69110

б

Код на
реда

69121
69122
69123
69124
69125
69126
69120
69100
69200
69310
69300
69400

Наименование на приходите

69511
69512
69518
69513
69514
69515
69510
69520

Сума - хил. лв.
текуща
предходна
година
година
1
2
а
A. Приходи от дейността
I. Финансови приходи
Приходи от дивиденти
Положителни разлики от операции с финансови активи
в т.ч. от последваща оценка
Положителни разлики от промяна на валутни курсове
Приходи от лихви
Други
Общо за група І
II. Нефинансови приходи

б

Код на
реда

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2010 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

БРОЙ 4
С Т Р. 1 2 3

11

12
б

а

62313
62314
62315
62316

Лихви, комисионни и други подобни

Получени дивиденти

Положителни и отрицателни валутни курсови разлики

Други парични потоци от инвестиционна дейност

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

62400

62420

Парични потоци, свързани с нетекущи активи

3

нетен поток
4

постъпления
5

плащания

6

нетен поток

ВЕСТНИК

Общо за раздел Б

62410

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност

62320

62323

Други парични средства от възложена инвестиционна дейност

Общо за раздел А

62322

Парични потоци, свързани с парични средства на клиенти

Общо за група ІІ

62321

Парични потоци, свързани с ценни книжа на клиенти

2

плащания

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

II. Парични потоци от възложена инвестиционна дейност

62310

62312

Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи

1

постъпления

Предходен период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

124

Общо за група І

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

Текущ период

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2010 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци

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

С Т Р.
БРОЙ 4

б

а

62700
62800

Д. Парични средства в началото на периода

Е. Парични средства в края на периода
62810

62600

в т.ч. по безсрочни депозити

62500

62550

Други парични потоци от финансова дейност

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

62540

Положителни и отрицателни валутни курсови разлики

Общо за раздел В

62530

Лихви, комисионни, дивиденти и други подобни

62521

62520

Парични потоци, свързани с получени заеми

в т.ч. лихви

62510

Емитиране, продажба и обратно изкупуване на акции

В. Парични потоци от финансова дейност

Код на
реда

Наименование на паричните потоци

Лице за контакт:

Х

Х

Х

2

плащания

(име, презиме, фамилия)

Х

Х

Х

4

постъпления

(име, презиме, фамилия)

3

нетен поток

Дата:

Х

Х

Х

5

плащания

(телефон)

6

нетен поток

(Хил. левове)

(подпис)

Предходен период

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

Х

Х

Х

1

постъпления

Текущ период

БРОЙ 4
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 5

13

14

а

6120

6260

Общо за група II

6200

6261

6250

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

в т. ч. предоставени аванси

6240

Други дълготрайни материални активи

6231

Транспортни средства

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна
дейност

6230

6214

6220

6213

Сгради със смесено предназначение

Съоръжения

6212

Сгради жилищни

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

6211

Сгради нежилищни

6210

6100

Земи

Земи и сгради

ІІ. Дълготрайни материални активи

Общо за група I

6141

6140

2

2а

Дата:

3

на излезлите през
периода

4

в края на
периода
(1+2-3)

5

увеличение

Съставител:

Ръководител:

7

8

в началото
на
периода
10

отписана
през
периода

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

9

начислена през
периода

11

в края на
периода
(8+9-10)

12

увеличение

13

намаление

14

(телефон)

(подпис)

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

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

6

намаление

Преоценена
стойност
(4+5-6)

Амортизация

Последваща
оценка

ДЪРЖАВЕН

в т. ч. предоставени аванси

6130

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

6122

Авторски и други права върху развлекателни,
литературни и артистични произведения

Търговска репутация

6121

Програмни продукти, включително разработените по стопански начин

в това число:

6111

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

1

в началото
на периода

в т.ч. на
постъпина посли от внос
тъпилите
и нови
през
местно
периода
производство

Отчетна стойност на нетекущите активи

Последваща
оценка

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ ( ДЪЛГОТРАЙНИТЕ ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

126

в т. ч. проучване на природни минерални залежи

Продукти от развойна дейност

6110

б

Показатели

I. Нематериални активи

Код на
реда

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

С Т Р.
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 7

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

(подпис)

(телефон)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,
РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА

Лице за контакт:

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

А. ВЗЕМАНИЯ

(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Сума на
вземанията

a

б

1

Степен на
ликвидност
до една
година

над една
година

2

3
х

I. Вземания
1. Вземания от клиенти и доставчици (без финансов лизинг)

2000

х

Нефинансови предприятия

2001

х

х

Търговски банки

2002

х

х

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

2003

х

х

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

2004

х

х

Застрахователни компании

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

2010

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
2. Вземания от предоставени търговски заеми

2020

Нефинансови предприятия

2021

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

2022

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

2023

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2024

Юридически лица с нестопанска цел

2025

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

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

15

С Т Р.

128

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

А. ВЗЕМАНИЯ

(Хил. левове)

Показатели

Сума на
вземанията

б

1

до една
година

над една
година

2

3

2080

х

х

Нефинансови предприятия

2081

х

х

Търговски банки

2082

х

х

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

2083

х

х

a
7. Вземания по финансов лизинг

2070

Нефинансови предприятия

2071

Търговски банки

2072

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

2073

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

2074

Застрахователни компании

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

16

Код на
реда

Степен на
ликвидност

2079

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

2084

х

х

Застрахователни компании

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

Общо вземания

2100

х

х

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 9

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Сума на
задълженията

a

б

1

Степен на
изискуемост
до една
година

над една
година

2

3
х

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

2110

x

Нефинансови предприятия

2111

x

х

Търговски банки

2112

x

х

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

2113

x

x

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

2114

x

x

Застрахователни компании

2115

x

x

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2116

х

x

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2117

х

х

Население

2118

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2119

х

х

2120

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
2. Задължения по облигационни заеми

2130

3. Задължения към финансови предприятия

2140

Търговски банки

2141

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

2142

Застрахователни компании

2143

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2144

4. Задължения по получени заеми от държавата

2150

5. Задължения по търговски заеми към:

2160

Нефинансови предприятия

2161

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

2162

Население

2163

Юридически лица с нестопанска цел

2164

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2165

5.1 в т. ч. оформени с ценни книжа1

2166

6. Задължения по финансов лизинг

2170

Нефинансови предприятия

2171

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

2172

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

2173

17

С Т Р.

130

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели

a
7. Задължения към персоналa

Код на
реда

Сума на
задълженията

б

1

2180

Степен на
изискуемост
до една
година

над една
година

2

3

х

х

8. Задължения към подотчетни лица

2190

х

х

9. Данъчни задължения към държавата (вкл. акцизи)

2200

х

х

10. Данъчни задължения към общините

2210

х

х

11. Задължения към социалното и здравно осигуряване

2220

х

х

12. Преоформени в държавен дълг кредити

2230

х

х

13. Други задължения

х

2240

х

Нефинансови предприятия

2241

х

х

Търговски банки

2242

х

х

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

2243

х

х

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

2244

х

х

Застрахователни компании

2245

х

х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2246

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2247

х

х

Население

2248

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2249

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2250

х

х

2260

х

х

Общо задължения
¹ Менителници, запис на заповед и други.

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 1

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА
(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

a

б

1

2

Преоценена стойност към
31.12.2010
3

Притежавани финансови активи в ценни книжа и деривати по
институционални сектори издатели
I. Облигации

2300

1. Краткосрочни корпоративни облигации

2310

Нефинансови предприятия

2311

Търговски банки

2312

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

2313

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

2314

Застрахователни компании и пенсионни фондове

2315

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2320

Нефинансови предприятия

2321

Търговски банки

2322

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

2323

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

2324

Застрахователни компании и пенсионни фондове

2325

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

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

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

2362

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

2363

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

2364

Застрахователни компании и пенсионни фондове

2365

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367
19
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ВЕСТНИК

БРОЙ 4
(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

б

1

2

a
2. Други краткосрочни дългови документи и права

Преоценена стойност към
31.12.2010
3

2370

Нефинансови предприятия

2371

Търговски банки

2372

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

2373

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

2374

Застрахователни компании и пенсионни фондове

2375

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2377

IV. Финансови деривати на:

2380

Нефинансови предприятия

2381

x
x

Търговски банки

2382

x

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

2383

x

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

2384

x

Застрахователни компании и пенсионни фондове

2385

x

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

x

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

x

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

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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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 3
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ ЗА 2010 ГОДИНА
Сума - хил. лв.

Показатели

Код на
реда

начислени

платени/
получени

а

б

1

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:

21

С Т Р.

134

ДЪРЖАВЕН

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

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2010 ГОДИНА
Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата

Код на
реда
а

б

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

Среден списъчен
брой

Средства за работна
заплата (в левове цели числа)

Общо

в т.ч. жени

Общо

1

2

3

x

x

1000
1001
1002

x

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

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

22

Код на
реда

Брой

б

1

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 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 5

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

а

в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б

1

3100

Основна заплата за действително отработено време

3120

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

3130

в т.ч.

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

3133

Възнаграждение за платен отпуск

3140

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

3150

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО
в т.ч.

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

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

Код на
реда

3160

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

3161

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

3162

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

3163

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

3170

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

Част ІІ. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

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

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

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

1510

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

x

x

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

Част ІІІ. Работещи пенсионери

а
Работещи пенсионери - общо (по трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, по граждански договор
и собственици) (код 1700 = код 1710 + код 1720)
в т.ч.

1700

в трудоспособна възраст

1710

над трудоспособна възраст

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 2010 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд се извършва чрез формуляра по труда
“Отчет за заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд”. Включват се както българските, така и смесените предприятия с чуждо участие в страната. Отчетът по труда се съставя за целия календарен период с данни, извлечени от първичната документация.
Основен източник на информация при попълването на отчета са ведомостите за заплати.
Обработката на информацията от годишната отчетност по труда в НСИ се извършва по местонамиране на дейността на местните
единици (поделенията), а не по 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, трябва да бъдат посочени на код 1400 кол. 3.
Лицата, работещи на непълно работно време се преизчисляват в еквиваленти на пълна заетост. За да се преизчисли на база пълна
заетост, списъчният брой на наетите на непълно работно време се умножава с коригиращ коефициент, изразяващ отношението между
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.
ПРИМЕР 2:
В предприятието “Б” има 10 наети лица, на които работното време е 2 дни по 8 часа в седмицата. За изчисляването на средния списъчен брой се изхожда от седмичния брой работни часове - в случая 16 часа (8 х 2). При нормална продължителност на работната седмица
40 часа (8 часа х 5 дни) коефициентът КЕПЗ за тези лица е равен на 16 часа : 40 часа = 0.40. Ако се приеме, че месецът има 30 календарни
дни и лицата са включени в списъчния брой през целия период, то ССБ = (10 х 0.40 х 30) : 30 = 4 лица.
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7. В раздел 2 на формуляра се попълва информация за отработеното време и движението на персонала: приети и напуснали.
На кодове 1910, 1911, 1930 и 1931 се посочват действително отработените дни и часове на персонала, като тези на работещите на
непълно работно време не се преизчисляват към пълна заетост. В отработените часове се включват и тези за извънреден труд. На код
1910 не се включват дните за платен отпуск, отпуск по болест, неплатен отпуск и др. неотработени дни.
8. В раздел 3 на код 3100 се посочват всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение. Не се включват: 1) осигурителните вноски за сметка на работодателя, обезщетенията
по КТ, ЗДС и КСО, както и обезщетенията и помощите за сметка на осигурителните фондове (отглеждане на дете, временна неработоспособност); 2) допълнителната сума (задължение и разход към персонала) за компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена
като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет съгл. СС-19.
Средствата за работна заплата, посочени на код 1000 кол. 3 трябва да са равни на тези, посочени на код 3100.
На код 3130 се посочват начислените над основното възнаграждение суми за стимулиране на персонала и други специфични допълнителни възнаграждения, определени според прилаганите системи на заплащане на труда или уговорени с колективен или индивидуален трудов договор.
На код 3133 се посочват само тези суми от код 3130, които имат характер на нерегулярни премии, платени от работодателя през
годината: тримесечни, годишни или с друга периодичност премии, 13-та или 14-та заплата, по случай определени празници (Великден, 24
май, 15 септември, Коледа), допълнителни плащания за платен годишен отпуск и т.н. Не се включват допълнителните възнаграждения
(премии), плащани регулярно на всеки платежен период, дори ако сумата им варира от месец на месец.
На код 3150 се посочват начислените суми за нощен труд, работа на смени, за образователна и научна степен, за 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 данакът 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 1510 се посочват лицата, които през годината са имали сключен само договор за извършване на услуги с личен труд (граждански договор) с отчетната единица и нямат трудово или служебно правоотношение с друг работодател.
17. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ.
18. На код 1600 се посочва броят на работещите собственици, които участват пряко в дейността на фирмата. Тези, които са в трудово
правоотношение с отчетната единица се посочват само на код 1000 и не следва да се посочват на код 1600. Не се посочват съдружниците,
които само получават дивиденти за дялово участие.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1530 и 1600 кол. 1 и 2, се изчислява чрез сумиране на техния
брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
19. На код 3300 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение. Това са социалните и здравни осигуровки за хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения, за начислени суми по граждански
договори, за начислени суми по договор за управление и контрол. 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.
20. На код 1700 се посочват всички работещи пенсионери, независимо дали са в трудово или служебно правоотношение, по договор
за управление и контрол, граждански договор с отчетната единица или са работещи собственици.
Забележки:
Използвани съкращения: ЗДС – Закон за държавния служител; ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане; КСО – Кодекс за
социалното осигуряване; КТ – Кодекс на труда.
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26
4520

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

4540
4550

Други разходи

х

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

Наименование на обекта

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

(Хил. левове)
Стойност на
обекта
1

Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2010 г.
/включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността
на употребяваните ДМА от колона 4/

4530

Транспортни средства

4523

Строителни съоръжения и конструкции

х

2

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

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

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

Код на
реда

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2010 г.

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане към 31.12.2010г.
(незавършено строителство)
в т.ч.
общо
увеличение или
к.(1-2+3-5+7) намаление от
преоценка

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

138

а

Показатели

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 01.01.2010 г.
(незавършено
строителство)

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2010 ГОДИНА

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

С Т Р.
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 9

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия съставящи баланс, които през 2010 г. са извършили разходи за придобиване или 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),
(салдото по сметка 613). Източник на информация по тези показатели са счетоводните записвания на предприятието.
Увеличението или намалението (със знак “-“) от извършена преоценка само на дълготрайните материални активи в процес на
изграждане към 31.12.2010 г. (незавършено строителство) се посочва в колона 7.
По редове се предоставя информация за структурата на разходите и придобитите ДМА по видове: земя; сгради и строителни съоръжения
и конструкции; машини, производствено оборудване и апаратура; транспортни средства и други разходи.
В раздел А “Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2010г.” се посочват данни за
стойността на въведените през отчетната година нежилищни сгради и строителни съоръжения чрез ново строителство, разширение и
основен ремонт.
Нежилищни сгради – на код 4610 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 4611 - производствени сгради се посочва стойността на сгради, предназначени за производството на промишлена продукция,
в които се извършват производствени, монтажни и складови операции (заводи, производствени корпуси, промишлени цехове и
работилници), резервоари, силози и складове.
На код 4612 - търговски сгради се посочва стойността на сгради за търговия на едро и дребно, панаирни палати, зали за провеждане на
търгове и изложбени зали, бензиностанции и др.
На код 4613 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени погоре - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания;
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради,
некласифицирани другаде).
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На код 4621 - транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация пътни съоръжения, свързани
с транспортната инфраструктура (пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища, самолетни писти, мостове
и тунели); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и
отводнителни системи).
На код 4622 - тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи,
електропроводи и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални
далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи); локални тръбопроводи и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа,
локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна
мрежа).
На код 4623 - други видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения,
непосочени по-горе (съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде).

27

28

220

230

240

250

260

Предприятия

Висши училища

Нетърговски организации

Чужбина

200
210

Бюджетни организации

РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Собствена стопанска дейност

а

Код на
реда
б
1

Отчет

150

2

3

Технически
науки
4

Медицински
науки

706
707
708
709
710
711
712
713
714

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

705

704

703

702

700
701

Код на
реда
б

6

Обществени
науки

Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите

Производство, съхранение, разпределение и използване на енергията

Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Граждански космически изследвания

Опазване на околната среда

5

Селскостопански науки

РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата

а

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели

140

Разходи за експериментални разработки

1

Общо

Естествени
науки

(Хил. левове)

1

Отчет

(Хил. левове)

7

Хуманитарни
науки

ДЪРЖАВЕН

Раздел II. Разходи за НИРД по източници на финансиране

130

121

120

111

Разходи за приложни изследвания

(Хил. левове)

б
100
110

Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на ДMА, предназначени за НИРД

а

Код на
реда

СПРАВКА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
(НИРД) ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

140

в т.ч. за персонал, зает с НИРД

А. РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Текущи разходи за НИРД

Раздел I. Разходи за НИРД по области на науката

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

а

320

311

321

331

Изследователи

Технически персонал

Помощен персонал

1

а

410

420

430

Технически персонал

Помощен персонал

411

421

431

Изследователи

Технически персонал

Помощен персонал

1

2

в т.ч.
жени
3

общо
4

в т.ч.
жени

Висше
образование

4

5

общо

5

6

в т.ч.
жени
7

общо

6

7

общо
8

в т.ч.
жени

бакалаври и
магистри

9

общо

9

10

11

11

общо

12

в т.ч.
жени

13

общо

13

общо
14

в т.ч.
жени

14

в т.ч.
жени

15

общо

16

в т.ч.
жени

Друго
образование

(Среден брой през годината)

12

в т.ч.
жени

Средно
образование

общо

Хуманитарни
науки

(Среден брой през годината)

Обществени
науки

Професионално
обучение след
завършено
средно
образование

10

в т.ч.
жени

Селскостопански науки

професионални
бакалаври
в т.ч.
общо
жени

8

в т.ч.
жени

Медицински
науки

По образователна степен:
доктори и
доктори на
науките
в т.ч.
общо
жени

в т.ч.
жени

Технически
науки

ВЕСТНИК

Средният брой през годината се изчислява чрез сумиране на броя на лицата, заети с НИРД, за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
* Преизчисляването в еквивалент на пълна заетост се извършва на базата на продължителността на работното време, ангажирано с НИРД, през годината. Например: ако едно лице е използвало 30 %
от годишния си фонд работно време за осъществяване на научни разработки, то еквивалентът на неговата заетост с НИРД е 0,3; ако едно лице е наето за извършване на НИРД за период от 6 месеца, то
еквивалентът му на заетост е 0,5.

401

Персонал - общо

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

400

Изследователи

б

Персонал - общо

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

общо

Общо

3

общо

Естествени
науки

ДЪРЖАВЕН

Код на
реда

2

в т.ч.
жени

Общо
общо

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

301

Персонал - общо

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

330

310

Технически персонал

Помощен персонал

300

Изследователи

б

Персонал - общо

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

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

БРОЙ 4
С Т Р. 1 4 1

29

30

а

510

500

б

1

общо

б

в т.ч. изследователи

Персонал - общо

610

600

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

1

общо
2

в т.ч.
жени

Общо

3

общо
4

в т.ч.
жени

българско

3

общо
5

5

общо
7

общо

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

6

в т.ч.
жени
8

в т.ч.
жени

на друга
европейска
държава

6

в т.ч.
жени

25 - 34 г.
общо

на държава
членка на ЕС

4

в т.ч.
жени

под 25 г.

9

общо
11

общо

12

в т.ч.
жени

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

10

в т.ч.
жени

на държава
от Централна
и Южна
Америка

9

11

общо

13

общо

14

в т.ч.
жени

16

в т.ч.
жени

Дата:

общо

на държава
от Африка

15

13

общо
14

в т.ч.
жени

65 и повече г.

(телефон)

(подпис)

17

общо

18

в т.ч.
жени

на други
държави

(Среден брой през годината)

12

в т.ч.
жени

55 - 64 г.

на държава
от Азия

10

в т.ч.
жени

45 - 54 г.
общо

Гражданство:

8

на държава
от Северна
Америка

7

общо

в т.ч.
жени

35 - 44 г.

ДЪРЖАВЕН

а

Код на
реда

2

в т.ч.
жени

Общо

(Среден брой през годината)

142

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

в т.ч. изследователи

Персонал - общо

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 3

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, фирми, научни институти и организации, Българската академия на науките,
Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници и други организации на самостоятелен баланс, които
независимо от вида на основната си дейност през 2010 г. са извършвали научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - т.е.
ако поне едно лице от персонала през цялата година е било заето с НИРД. В карето “Обслужвана икономическа дейност” се посочва
кода на отрасловия раздел, за който е предназначена преобладаващата част от НИРД, съгласно Класификацията на икономическите
дейности - КИД - 2008.
Научноизследователската и развойна дейност включва всяка творческа 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. Клиничните изпитвания на лекарства I, II и III фаза също се третират
като НИРД.
На код 100 “Разходи за НИРД - общо” се посочва общата сума на текущите разходи за НИРД и на разходите за придобиване на ДМА,
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 (вкл. по граждански договори), както и разходите за осигуровки. Не се включват възнагражденията на помощния персонал, които обаче са включени в текущите
разходи за НИРД на код 110.
На код 120 се посочват данни за направените разходи за придобиване на ДМА, предназначени за НИРД.
Текущите разходи за НИРД, посочени на код 110 следва да се разпределят (може и приблизително по Ваша преценка) според вида
на научните изследвания (разработки), за които са направени:
- Разходи за фундаментални изследвания (код 130) - посочват се разходите за експериментални или теоретични изследвания,
имащи за цел главно придобиването на нови знания, без да се има предвид тяхното конкретно приложение или използване. Резултатите
от фундаменталните изследвания обикновено не се комерсиализират, а са предмет на публикации в научни списания или на обмен между
заинтересовани лица и организации.
- Разходи за приложни изследвания (код 140) - посочват се разходите за оригинални изследвания, извършвани с цел придобиване
на нови знания, които обаче са насочени главно към постигане на определени практически цели и задачи.
- Разходи за експериментални разработки (код 150) - посочват се разходите за системни разработки, базирани върху налични
знания, с цел да се произведат нови материали, продукти и устройства; да се внедрят нови методи, системи и услуги или значително да се
усъвършенстват вече съществуващите.
Разходите за НИРД се разпределят по области на науката в зависимост от насочеността на научните изследвания (разработки).
Данните за разходите за НИРД, посочени на код 100, код 200 и код 700 трябва да бъдат равни.
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.
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Развитие на образованието (код 709) - разходите за НИРД, свързана с всички степени на образователната подготовка и с всички
форми на обучение.
Културни, развлекателни и религиозни дейности (код 710) - разходите за НИРД, свързана с проучване на влиянието, което оказват
върху обществения живот такива социални явления като културни, развлекателни, спортни и религиозни дейности.
Изследване на политически и социални системи, структури и процеси (код 711) - разходите за НИРД, свързана с: изследване на
политически структури на обществото; на социални процеси, изменения и конфликти; развитие на системи за социална сигурност и социално подпомагане; социални аспекти на организацията на работа.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове (код 712) - разходите за НИРД (финансирана от публични университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и
хуманитарните науки.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници (код 713) - разходите за НИРД (финансирана от други източници, различни от публичните университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските,
обществените и хуманитарните науки.
Отбрана (код 714) - разходите за НИРД, осъществявана за военни цели. Не се включват разходите на Министерство на отбраната
за граждански изследвания, които трябва да се отнесат към някоя от останалите социално-икономически цели.
Изследователи (код 310, код 410, код 510, код 610) са професионалните специалисти, пряко ангажирани в извършването на
научноизследователска и развойна дейност, т.е. които работят по формулирането и създаването на нови знания, 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.
Технически персонал (код 320 и код 420) - включват се лицата, притежаващи необходимите знания и опит в една или няколко
области на науката, които работят под ръководството и контрола на изследователите.
Помощен персонал (код 330 и код 430) - включват се квалифицирани и неквалифицирани работници и специалисти, които участват в изпълнението на научноизследователски проекти. Не се включват лицата, непряко свързани с НИРД като охрана, портиери, работници в столовете, счетоводители и други.
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 31.12.2010 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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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2008 - 2010 ГОДИНА
( Желателно е справката да бъде попълнена със съдействието на мениджърския екип на предприятието!)
Справката се попълва от всички предприятия, осъществяващи следните икономически дейности: Добивна и преработваща промишленост; Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети;
Транспорт, складиране и пощи; Издателска дейност; Далекосъобщения; Дейности в областта на информационните технологии;
Информационни услуги; Финансови и застрахователни дейности; Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и
анализи; Научноизследователска и развойна дейност.
Иновация е въвеждането на нови или значително усъвършенствани продукти, процеси, организационни или маркетингови методи
от Вашето предприятие. Иновациите трябва да са нови за Вашето предприятие, въпреки че те биха могли да бъдат първоначално разработени от други предприятия.
• Предприятията, които през последните три години (2008 - 2010) са реализирали и внедрили нови или значително усъвършенствани продукти (стоки и услуги) и процеси, попълват всички раздели на формуляра.
• Предприятията, които през последните три години (2008 - 2010) не са осъществили продуктови и процесови иновации отговарят с “Не” на въпроси Б.1, В.1, Г.1 и попълват Раздел А и от Раздел З до Раздел М включително.

РАЗДЕЛ А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО

(Моля, отбележете Вашия отговор с “Х”.)

Да

А.1. През 2010 година Вашето предприятие било ли е част от група предприятия?

Не

Ако отговорът е “Да”, посочете в коя държава се намира главният офис .......................................................................
Код по ISO

=> Попълва се от ТСБ

Група предприятия представлява обединение на две или повече предприятия под обща собственост. Всяко от предприятията в
групата може да обслужва различни пазари, с национални или местни дъщерни дружества, или да обслужва различни продуктови
пазари. Главният офис също е част от групата предприятия, като неговото местонамиране може да бъде на територията на друга
държава. Предприятията, които са част от група предприятия, трябва да попълнят данни, отнасящи се само за тяхното предприятие, а не за цялата група.
А.2. Посочете на кои географски пазари Вашето предприятие е продавало продукция, стоки и услуги през последните
(Възможен е повече от един отговор)
три години (2008 - 2010)?
1. Местен / регионален в рамките на България
2. Национален (други региони в България)
3. Страни членки и кандидатки за членство в ЕС; страни членки на ЕФТА*
4. Други страни
* Включват се страните членки и кандидатки за членство в Европейския съюз и страните членки на ЕФТА: Австрия, Белгия, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Латвия, Лихтенщайн,
Литва, Люксембург, Македония, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Швейцария, Турция,
Испания, Швеция и Великобритания.
А.3. Кой от изброените пазари е бил най-големият за Вас от гледна точка на реализирания оборот през последните
три години (2008 - 2010)?
(Посочете съответния номер от 1 до 4 от Въпрос А.2.)

РАЗДЕЛ Б. ПРОДУКТOВИ ИНОВАЦИИ (СТОКИ И УСЛУГИ)
Продуктовата иновация представлява реализирането на пазара на стока или услуга, която е нова или значително усъвършенствана по отношение на нейните възможности, удобство за използване от потребителя, компоненти и подсистеми. Като продуктови иновации
трябва да се отчитат продуктите (стоки и услуги), които са нови или значително усъвършенствани за Вашето предприятие. Не е необходимо те да са същевременно нови и за Вашите пазари.
Стоката обикновено е материален предмет, например смарт телефон, мебели или стандартен софтуерен продукт. Музиката, филмите
и софтуера за сваляне от Интернет също са стоки. Услугата обикновено е нематериална, например търговията на дребно, застраховането,
образователните курсове, въздушния транспорт, консултациите и други.
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Б.1. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие реализирало ли е на пазара:

Да

Не

1. Нови или значително усъвършенствани стоки (с изключение на обикновените препродажби на нови стоки
и чисто естетическите промени в стоките)
2. Нови или значително усъвършенствани услуги
(Ако отговорът на Б.1.1 и на Б.1.2 е “Не”, моля, преминете на Раздел В.)
Б.2. Кой е разработил тези иновационни продукти (стоки и услуги)?

(Възможен е повече от един отговор)

Стоки Услуги

1. Вашето предприятие самостоятелно
2. Вашето предприятие съвместно с други предприятия и организации1
3. Вашето предприятие чрез приспособяване и модифициране на стоки и услуги, първоначално
разработени от други предприятия и организации1
4. Други предприятия и организации1
Включват се самостоятелни предприятия, както и други предприятия от Вашата група (филиали, дъщерни предприятия, главен
офис и др.). Организациите включват университети, научни институти, нетърговски организации и други.
1

Б.3. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие реализирало ли е на пазара
иновационни продукти (стоки и услуги), които са:

Да

Не

1. Нови за Вашия пазар - Вашето предприятие е реализирало нов или значително усъвършенстван продукт
на Вашия пазар преди Вашите конкуренти (той може да е бил вече наличен на други пазари)
2. Нови само за предприятието Ви - Вашето предприятие е реализирало нов или значително усъвършенстван продукт, който е бил вече реализиран на Вашия пазар от Вашите конкуренти
Б.4. Посочете какъв дял от оборота2 на Вашето предприятие за 2010 г. се дължи на:
1. Нови или значително усъвършенствани стоки и услуги през периода 2008 - 2010 г. - нови за Вашия пазар

%

2. Нови или значително усъвършенствани стоки и услуги през периода 2008 - 2010 г. - нови само за
предприятието Ви

%

3. Непроменени или само незначително модифицирани стоки и услуги през периода 2008 - 2010 година
(вкл. препродажби на нови продукти, закупени от други предприятия)

%

4. Оборот за 2010 г. общо (1+2+3) = 100 %

100 %

За кредитните институции оборотът съответства на приходите от лихви, а за застрахователните дружества - на приходите
от комисионни.

2

Б.5. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие реализирало ли е на пазара
иновационни продукти (стоки и услуги), които са:

Да

Не Не знам

1. Нови за България
2. Нови за Европа
3. Нови за света

РАЗДЕЛ В. ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Процесовата иновация представлява внедряването на нови или значително усъвършенствани: производствени процеси, методи за
разпространение и спомагателни дейности. Не е необходимо те да са същевременно нови и за Вашия пазар. Не следва да се отчитат като
процесови иновации чисто организационните промени в предприятието - това са организационни иновации.
В.1. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие внедрило ли е:

Да

Не

1. Нови или значително усъвършенствани производствени методи
2. Нови или значително усъвършенствани методи за снабдяване, доставка и разпространение
на суровините, стоките и услугите
3. Нови или значително усъвършенствани спомагателни дейности (напр. поддръжка на системи, счетоводни
и компютърни дейности и др.)
(Ако отговорът на В.1.1 и на В.1.2 и на В.1.3 е “Не”, моля, преминете на Раздел Г.)
В.2. Кой е разработил тези иновационни процеси?

(Възможен е повече от един отговор)

1. Вашето предприятие самостоятелно
2. Вашето предприятие съвместно с други предприятия и организации1
3. Вашето предприятие чрез приспособяване и модифициране на процеси, първоначално
разработени от други предприятия и организации1
4. Други предприятия и организации1
Включват се самостоятелни предприятия, както и други предприятия от Вашата група (филиали, дъщерни предприятия, главен
офис и др.). Организациите включват университети, научни институти, нетърговски организации и други.
1

В.3. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие внедрило ли е
процесови иновации, които са нови за Вашия пазар?
34
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РАЗДЕЛ Г. НЕЗАВЪРШЕНА ИЛИ ПРЕУСТАНОВЕНА ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ПРОДУКТОВИТЕ
И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Иновационната дейност обхваща придобиването на машини, оборудване, софтуер и лицензи, инженерно-развойната дейност, дизайна, обучението, маркетинга и научноизследователската и развойна дейност (НИРД), когато те се осъществяват с цел да се разработят и
внедрят продуктови и процесови иновации. Иновационната дейност обхваща също и фундаменталните научни изследвания, дори когато
те не са свързани с продуктови и процесови иновации.
Г.1. През периода 2008 - 2010 година Вашето предприятие осъществявало ли е иновационна дейност,
от която не са произтекли продуктови и процесови иновации, тъй като дейността е била:

Да

Не

1. Преустановена преди да е завършена
2. Незавършена в края на 2010 година
(Ако сте отговорили с “Не” на всеки от въпросите: Б.1; В.1 и Г.1, моля, преминете на Раздел З.)

РАЗДЕЛ Д. ВИДОВЕ ИНОВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Д.1. Кои от изброените иновационни дейности е извършвало Вашето предприятие през последните
три години (2008 - 2010)?

Да

Не

1. Научноизследователска и развойна дейност (НИРД), извършена във Вашето предприятие - включва
всяка творческа работа, която се провежда с цел да се увеличи обемът на знанията и те да се използват за
създаване на нови или усъвършенствани продукти (стоки и услуги) и процеси (включително собствени
софтуерни разработки, които отговарят на тези изисквания)
1.1. Постоянно (във Вашето предприятие има постоянно назначен персонал, зает с НИРД)
1.2. През част от периода 2008 - 2010 година
2. НИРД, закупена от друго предприятие - включва описаните по-горе дейности, но извършени от други
предприятия (включително и такива от Вашата група) или от научноизследователски организации
3. Придобиване на машини, оборудване и софтуер, свързани с иновациите - включва машините, оборудването(вкл. компютърния хардуер) или софтуер, закупени от Вашето предприятие специално за производството и внедряването на новите или значително усъвършенствани продукти и процеси
4. Придобиване на външни знания - включва закупуването на права за използване на патенти и непатентованиизобретения, ноу-хау и други видове знания от други предприятия и организации, необходими за
разработването на нови или значително усъвършенствани продукти и процеси
5. Обучение, свързано с иновациите - включва се обучението на Вашия персонал (в рамките на предприятието или извън него), специално насочено към придобиване на знания и умения, необходими за разработване и внедряване на нови или значително усъвършенствани продукти и процеси
6. Маркетингови дейности по представяне на иновациите - включва дейностите по представяне на пазара на новите или значително усъвършенствани стоки и услуги, включително маркетинговите проучвания и
стартовата реклама
7. Дизайн на стоки и услуги - включва дейностите по проектиране, усъвършенстване или промяна на формата,оформлението, ергономичните характеристики или по-лесното използване от потребителя на новите
илизначително усъвършенствани стоки и услуги
8. Други иновационни дейности - включва други дейности по внедряването на новите или значително
усъвършенствани продукти и процеси, като технико-икономически изследвания за приложимост,
изпитвания, рутинни софтуерни разработки, индустриално инженерство и други
Д.2. Оценете какви разходи е направило Вашето предприятие само през 2010 г. за първите четири
иновационни дейности, посочени във въпрос Д.1
(включват се разходите за персонал и свързаните с изброените дейности разходи):

(Хил. лв.)

1. НИРД, извършена във Вашето предприятие (включват се и разходите за придобиване на дълготрайни
материални активи, предназначени за НИРД)
2. НИРД, закупена от друго предприятие
3. Придобиване на машини, оборудване и софтуер, свързани с иновациите (с изключение на разходите
за придобиване на ДМА, предназначени за НИРД)
4. Придобиване на външни знания
5. Разходи - общо (1+2+3+4)
Д.3. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие получавало ли е финансова подкрепа
за иновационната си дейност? Включва се финансовата подкрепа под формата на данъчни кредити
и облекчения, помощи, субсидирани заеми и гаранции по заеми. Не се включват изследователски и други
иновационни дейности, провеждани изцяло за публичния сектор по договор.

Да

Не

1. От институции на местното управление
2. От институции на държавното управление (министерства и държавни агенции)
3. От Европейския съюз (ЕС)
3.1. В т. ч. по линията на Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие
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РАЗДЕЛ Е. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Е.1. Каква е степента на значимост на изброените източници на информация за иновационната дейност
на Вашето предприятие през периода 2008 - 2010 година?
Моля, посочете източниците, от които сте получили информация за нови иновационни проекти или са допринесли
за изпълнение на вече съществуващите.
Степен на значимост

Източници на информация

висока

средна

ниска

Не са използвани

Вътрешни източници
1. В рамките на предприятието Ви или на Вашата група предприятия
Пазарни източници
2. Доставчици на оборудване, материали, компоненти и софтуер
3. Клиенти и потребители
4. Конкуренти и други предприятия от Вашия икономически сектор
5. Консултанти и предприятия с основна дейност НИРД
Институционални източници
6. Университети и други висши училища
7. Бюджетни и обществени организации с основна дейност НИРД
Други източници
8. Конференции, търговски панаири, изложби и др.
9. Научни списания и търговски / технически публикации
10. Професионални и индустриални асоциации
Е.2. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие осъществявало ли е някоя
от иновационните си дейности в сътрудничество с други предприятия и организации?
Иновационното сътрудничество представлява активно участие в съвместни иновационни проекти,
които се осъществяват заедно с други предприятия и организации. Не е необходимо партньорите
в иновационното сътрудничество да имат търговска изгода. Обикновеното наемане на работна сила,
без активно участие в иновационните проекти, не се счита за сътрудничество.

Да

Не

(Ако отговорът е “Не”, моля, преминете на Въпрос Ж.1.)
Е.3. Посочете вида и местонамирането на Вашите партньори в иновационната дейност.
Партньори

(Възможен е повече от един отговор)

БългаЕвропа* САЩ
рия

Китай Други
или
Индия страни

1. Други предприятия от Вашата група предприятия
2. Доставчици на оборудване, материали, компоненти и софтуер
3. Клиенти и потребители
4. Конкуренти и други предприятия от Вашия икономически сектор
5. Консултанти и предприятия с основна дейност НИРД
6. Университети и други висши училища
7. Бюджетни и обществени организации с основна дейност НИРД
* Включват се страните членки и кандидатки за членство в Европейския съюз и страните членки на ЕФТА: Австрия, Белгия, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Латвия, Лихтенщайн,
Литва, Люксембург, Македония, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Швейцария, Турция,
Испания, Швеция и Великобритания.
Е.4. Кой от изброените партньори определяте като най-полезен за иновационната дейност на Вашето предприятие?
(Посочете съответния номер от 1 до 7 от Въпрос Е.3.)

РАЗДЕЛ Ж. ЦЕЛИ, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Ж.1. Каква е степента на значимост на изброените цели на иновационната дейност на Вашето предприятие,
свързана с осъществените продуктови и процесови иновации през последните три години (2008 - 2010)?
Ако Вашето предприятие е имало няколко проекта за продуктови и процесови иновации, моля направете обща оценка.
Цели
1. Увеличаване на асортимента от стоки и услуги
2. Подмяна на остарели продукти и процеси
3. Навлизане на нови пазари или увеличаване на пазарния дял
4. Повишаване качеството на стоките и услугите
5. Подобряване гъвкавостта на производството на стоки и услуги
6. Увеличаване капацитета на производството на стоки и услуги
7. Намаляване на разходите за труд на единица продукция
8. Намаляване на разходите за материали и енергия на единица продукция
9. Намаляване на вредното въздействието върху околната среда
10. Опазване здравето и безопасността на наетите лица във Вашето предприятие
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РАЗДЕЛ З. ФАКТОРИ, ЗАТРУДНЯВАЩИ ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ
ИНОВАЦИИ
З.1. Каква е степента на значимост на изброените фактори, попречили на Вашето предприятие да осъществява
иновации или затруднили иновационната Ви дейност през последните три години (2008 - 2010)?
Фактори

Степен на значимост
висока

средна

ниска

Няма
значимост

Фактори, свързани с разходите
1. Липса на средства във Вашето предприятие или Вашата група предприятия
2. Липса на източници на финансиране извън Вашето предприятие
3. Много високи разходи за иновации
Фактори, свързани със знанието
4. Липса на квалифициран персонал
5. Липса на информация за технологиите
6. Липса на информация за пазарите
7. Трудности при намирането на партньори за иновационна дейност
Фактори, свързани с пазара
8. Наличие на предприятия, доминиращи на пазара
9. Несигурност в търсенето на нови стоки и услуги на пазара
Други причини да не се осъществява иновационна дейност
10. Няма необходимост поради предишни иновации във Вашето предприятие
11. Няма необходимост поради липса на търсене на иновации

РАЗДЕЛ И. ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНОВАЦИИ
Организационните иновации представляват нови методи за организация на бизнес практиките във Вашето предприятие (вкл. управление на знанията), на работното място и на взаимоотношенията с други предприятия и организации, които преди това не са били използвани.
Те трябва да бъдат резултат от стратегическите решения, взети от мениджърския екип на предприятието. Не трябва да се отчитат като организационни иновации сливанията и придобиването на други предприятия, дори и когато те са осъществени за първи път.
И.1. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие осъществявало ли е организационни иновации:
1. Нови бизнес практики за организиране на работния процес (напр. управление на веригите за доставки;
реорганизация; системи за управление на знанията; свиване на производството; системи за управление
на качеството и др.)
2. Нови методи на организация на работата, свързани с разпределяне на отговорностите и вземането
на решения (напр. използване за първи път на нова система за разпределяне на отговорностите на наетите;
работа в екип; децентрализация; сливане и разделяне на структурни звена; системи за обучение
и квалификация и др.)
3. Нови методи на организация на взаимоотношенията с други предприятия и публични
организации (напр. участие за първи път в съюзи и организации; партньорства; външно възлагане
и подизпълнители и др.)

Да

Не

Да

Не

Да

Не

(Ако сте отговорили с “Не” на всеки от въпросите от И.1, моля, преминете на Раздел К.)
И.2. Каква е степента на значимост на изброените цели на организационните иновации, осъществени
от Вашето предприятие през периода 2008 - 2010 година?
Ако Вашето предприятие е осъществило няколко организационни иновации, моля направете обща оценка.
Цели

Степен на значимост
висока

средна

ниска

Няма
значимост

1. Намаляване на времето за обслужване на клиентите/доставчиците
2. Подобряване на възможностите за внедряване на нови продукти и процеси
3. Повишаване качеството на стоките и услугите
4. Намаляване на разходите за единица продукция
5. Подобряване на връзките и обмена на информация в рамките на Вашето предприятие
или с други предприятия и организации

РАЗДЕЛ К. МАРКЕТИНГОВИ ИНОВАЦИИ
Маркетинговите иновации представляват прилагането на нови маркетингови концепции и стратегии, които не са били използвани
преди и се различават значително от съществуващите във Вашето предприятие маркетингови методи. Не се включват сезонните, регулярните и други текущи промени в маркетинговите методи.
К.1. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие осъществявало ли е маркетингови иновации:
1. Значителни изменения в естетическия дизайн или опаковката на стоките и услугите (не се включват
промените, при които се изменят функционалните или потребителски характеристики на продукта това са продуктови иновации)

Да

Не

2. Нови методи за реклама или техники за промоция на продукта
(напр. Използване за първи път на нова рекламна медия; ново търговско лого;
въвеждане на карти за лоялни клиенти и др.)

Да

Не
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3. Нови методи за продуктов пласмент или продажбени канали (напр. използване за първи път
на франчайзинг или лицензи за дистрибуция, директни продажби, специални продажби на дребно,
нови концепции за представяне на продукта и др.)
4. Нови методи за ценообразуване на стоките и услугите (напр. използване за първи път
на променливо ценообразуване според търсенето, системи за търговски отстъпки и др.)

Да

Не

Да

Не

(Ако сте отговорили с “Не” на всеки от въпросите от К.1., моля, преминете на Раздел Л.)
К.2. Каква е степента на значимост на изброените цели на маркетинговите иновации, осъществени от Вашето предприятие
през периода 2008 - 2010 година?
Ако Вашето предприятие е осъществило няколко маркетингови иновации, моля направете обща оценка.
Степен на значимост

Цели

висока

средна

ниска

Няма
значимост

1. Повишаване или отстояване на пазарния дял
2. Представяне на продуктите на нови потребителски групи
3. Представяне на продуктите на нови географски пазари

РАЗДЕЛ Л. ТВОРЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ
Л.1. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие наемало ли е лица със следните творчески
и професионални умения или е осигурявало тези умения от външни източници?
Възможно е да посочите едновременно „Наети лица във Вашето предприятие” и „Осигурени от външни източници”.
Наети лица
във Вашето
предприятие

Творчески и професионални умения

Осигурени
от външни
източници3

Уменията не
са използвани / нямат
значимост

1. Графично изкуство / художествено оформление / реклама
2. Дизайн на предмети и услуги
3. Мултимедия (съвместно използване на звук, графични изображения, текст,
анимация, видео и др.)
4. Уеб дизайн
5. Разработване на софтуер
6. Проучване на пазара
7. Инженерни / приложни науки
8. Математика / статистика / управление на база данни
3
Включват се лица, упражняващи свободна професия, консултанти, други самостоятелни предприятия, други предприятия
от Вашата група и т.н.
Л.2. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие използвало ли е някои от изброените методи,
за да стимулира нови идеи и творчество сред Вашия персонал? Ако отговорът е „Да”, бил ли е този метод успешен
за създаването на нови идеи и повишаване на творчеството?
Методът е използван и е:
Методи за стимулиране на нови идеи и творчество

Успешен

Неуспешен

Не знам
дали е
успешен

Методът
не е използван

1. Организиране на работни срещи с цел разработване на идеи за решаване на проблеми –
т. нар. „Мозъчни атаки”
2. Мултидисциплинарни и многофункционални работни екипи, сформирани с цел
да се реши един или повече проблеми
3. Ротация на работните места на работниците и служителите в различните отдели
или в други предприятия от Вашата група
4. Финансови стимули за работниците и служителите да развиват нови идеи
5. Нефинансови стимули за работниците и служителите да развиват нови идеи,
напр. свободно време, обществено признание, по-интересна работа и др.
6. Обучение на работниците и служителите да развиват нови идеи и творчество

РАЗДЕЛ М. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА
М.1. За 2010 г. приблизително какъв процент от наетите лица във Вашето предприятие са притежавали поне една
от следните университетски степени: бакалавър, магистър, доктор?
1.

0%

2.

1-4%

3.

5-9%

4.

10 - 24 %

5.

25 - 49 %

6.

50 - 74 %

7.

75 - 100 %
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Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

С Т Р. 1 5 1

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА
ЗА ПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА
ЗА 2010 ГОДИНА
(Хил. левове)

Показатели
а
Данъци и такси за МПС

Код на реда

Платени суми

б

1

8460

Екотакса при регистрация

8461

Акцизи при внос на МПС

8462

Данък на МПС с катализатор или дизел Евро 3

8463

Данък на МПС без катализатор или дизел Евро 3
Данък върху разходите, свързани с експлоатацията на МПС, използвани за управленска дейност

8464
8465

Пътна такса (винетка)

8466

Платени суми за замърсяване, съгласно:

8470

Закон за управление на отпадъците

8471

Закон за защитените територии

8472

Закон за опазване чистотата на атмосферния въздух

8473

Закон за управление на водите

8474

Такса смет

8475

Платени суми за ползване на ресурси

8480

Добив на кариерни материали

8481

Ползване на водни ресурси (не се включват сумите за доставка на вода)

8482

За горите

8483

Отчитат се само платените суми за посочените в справката данъци и такси, за които стопанският субект е попълнил платежно нареждане
за плащане към съответната институция.
Фирмите, на които се възстановява ДДС, попълват сумите без ДДС, а останалите фирми с включен ДДС.

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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Приложение № 7
Приложение 7

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА
ЗА 2010 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 3 март 20 г. е задължително съгласно ЗКПО, Закона за статистиката и Националната
статистическа програма за 20 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.
№

Наименование на формуляра

Стр.

.

Справка за предприятието през 200 година

2

2.

Справка за група предприятия през 200 година

4

3.

Баланс към 3.2. 200 година

6

4.

Отчет за доходите за 200 година

9

5.

Справка към отчета за доходите за 200 година



6.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 3.2.200 година

2

7.

Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 3.2.200 година

3

8.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 200 година

5

9.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 200 година

9

0. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 200 година

2

. Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2008 - 200 година

26

2. Справка за платените данъци и такси, свързани с околната среда за 200 година

32
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2010 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

Пощенска 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**

На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва дейност ?
(Брой)

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

2
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III. Собственост
Собствеността на
предприятието е:

Относителен дял от капитала в %

Националност на
чуждестранното участие

%
участие

Код

Държавна
Общинска
Частна на местно лице
Частна на чуждестранно лице
Частна на неправителствена
организация
Общо
IV. Фамилен бизнес
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?
( Маркирайте със знак “Х” )
да

не

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

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

Указания за попълване на Справката за предприятието
Собственост:
При попълване собствеността на предприятието да се имат предвид следните пояснения:
- частна на местно лице e 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 e 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.

3

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

Брутни начислени (записани) премии в хил. лв.

(код 1101 колона 1 от Отчета за доходите, консолидиран за 2010 г.)

4
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УКАЗАНИЯ

Въпросникът има за цел да се открият сложни и големи предприятия, извършващи икономическа дейност на територията на Република
България и формиращи статистически единици от типа „Група предприятия” по смисъла на:
) Регламент на Съвета (EEC) N° 696/93 за изследване и анализ на статистически единици от производствената система на Общността;
2) Регламент на Съвета (77/2008) за Статистическите бизнес регистри;
3) Седма директива на Съвета (83/349/EC) от 3 Юни 983 г., основана на параграф 54 (3) (g) от договора за консолидираните отчети;
4) Европейско законодателство за малките и средни предприятия (Регламент № 96/280/EC);
5) Директива за прозрачност (88/627/EEC);
6) Втора директива на Съвета (89/646/EEC) за координиране на законите, регламентите и административните постановления, отнасящи се до
кредитните институции;
7) Регламент на Съвета EC/606/2002 “Приложение на международните счетоводни стандарти;
8) Закон за счетоводството на Р България.
9) Националният счетоводен стандарт 27 регламентира изготвянето на консолидираните счетоводни отчети на група предприятия.
Под статистическа единица от тип „Група предприятия” се разбира група от две и повече юридически лица (предприятия), свързани помежду
си с правни (юридически) и/или финансови връзки, контролирани от т.н. „Глава на групата или предприятие-майка”. Предприятието-майка
е местно или чуждестранно юридическо лице, което не е контролирано директно или индиректно от друго юридическо лице. Групата
предприятия се състои от Предприятие-майка и филиали (дъщерни компании).
1. Видове групи предприятия:
1.1 Многонационални - Група предприятия с поне две предприятия, намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо
лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо
лице;
1.2 Местна – Група предприятия, съставена от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа
дейност на територията на Р България), управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за
„Последното предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и
предприятие/я в Република България е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е
собственост на друго предприятие от страна Y, в този случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е
собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва
икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо
лице) на предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от
дяловете в капитала на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1 Основна дейност (до втори знак по КИД 2008)
- Тук се посочва дейността на предприятието, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови приходи/лихви и т.н
в зависимост от вида на дейност на предприятието (съгласно справка за Предприятието).
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД 2008)
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от
допълнителната дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3 Брой на предприятията, включени в ГП на територията на Р България (включително централният офис)
3.4 Брой на заетите лица в ГП
Тук се посочва сумата от:
- Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение (код 1000, колона 1 от Отчета за заетите лица,
средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010);
- Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол (код 1400, колона 1 от Отчета за заетите лица,
средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010);
- Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател (код 1510,
колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010);
- Среден брой през годината на работещите собственици (код 1600, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата
и други разходи за труд за 2010).
4. Идентификация на прекия собственик:
При верига от свързани предприятия за определяне на прекия местен или чуждестранен собственик се прилага правилото за най-голям
или равен процент собственост на друго юридическо лице (предприятие).
Приложение 1

ЧЛЕНОВЕ НА ГП

Моля попълнете броя юридически лица, включени във Вашата Група предприятия
Данни за правната единица / юридическото лице (част от групата)
Пореден
номер

Наименование

Държава на
регистрация

ЕИК на правната
единица (ако е
българска)

Процент на собственост (участие на
предприятието- майка
в собствеността на
правната единица)

5
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

БАЛАНС КЪМ 31. 12. 2010 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
. Програмни продукти

00

2. Репутация

003

3. Други

005

Общо по раздел А (1+2+3)

0110

Б. ИНВЕСТИЦИИ
І. Земя и сгради
в т.ч. земя и сгради, използвани за собствени нужди

020
09

ІІ. Инвестиции в дъщерни, съвместни, асоциирани и други предприятия, в които дружеството има дялово участие
. Акции и дялове в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

02

2. Дългови ценни книжа, издадени от и заеми предоставени на дъщерни, съвместни
и асоциирани предприятия

022

3. Други дялови участия

023

4. Дългови ценни книжа, издадени от и заеми, предоставени на други предприятия, в
които дружеството има дялово участие

024

Общо II (1+2+3+4)

0130

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

03

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

032

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

033

3. Участие в инвестиционни пулове

034

4. Заеми, гарантирани с ипотеки

035

5. Други заеми

036

6. Депозити в банки

037

7. Други

038

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
. Вземания от осигурени/осигуряващи лица

06

2. Вземания от посредници

063

Общо І (1+2)
ІІ. Други вземания
в т.ч. данъци за възстановяване
от тях: към общините
Общо по раздел В (I+II)
6

0160
070
07
073
0180

Сума - хил. лв.
Текуща
година

Предходна
година



2

С Т Р.

158

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
Текуща
година

Предходна
година



2

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

09

2. Други

095

Общо І (1+2)

0190

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

020

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

7

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 9

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
Текуща
година

Предходна
година



2

А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ
І. Записан акционерен капитал

0500

в т.ч. записан, но невнесен капитал

050

собствени акции, изкупени

0502

II. Премии от емисии

0505

IІІ. Преоценъчен резерв

050

IV. Резерви

05

V. Неразпределена печалба

053

VI. Непокрита загуба

055

VIІ.Печалба за финансовата година

057

VIII.Загуба за финансовата година

059

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

0520

Б. ПОДЧИНЕНИ ПАСИВИ

0530

В. ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ
. 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
. Конвертируеми заеми

060

2. Други облигационни заеми

0603

Общо ІІ (1+2)

0600

ІІІ. Задължения към кредитни институции

060

ІV. Други задължения

0620

в т.ч.: задължения към персонала

062

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:

8

С Т Р.

160

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2010 ГОДИНА
(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Текуща
година

Предходна
година

а

б



2

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

0

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

03

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

04
1100

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

0

3. Друг технически приход

20

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

3
33
1130

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

40

6. Бонуси и отстъпки

50

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

5
52
53
54
1165

8. Други технически разходи

70

9. Промяна в запасния фонд (+/-)

80

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

200

II. НЕТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ
. Салдо по техническия отчет (позиция І 0)

200

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

35
352

(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)

353
354
355
1356
357
359
1360

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

37

(б) отрицателни разлики от преоценка на стойността на инвестициите

373

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

375
1380
9

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 1
(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Текуща
година

Предходна
година

а

б



2

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

385

5. Друг приход

390

6. Други разходи, включително преоценки на стойности

400

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

40

8. Извънредни приходи

420

9. Извънредни разходи

430

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

440

. Корпоративен данък

445

2. Други данъци

450

3. Печалба или загуба за финансовата година (+/-) (7+0--2)

460

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

0

С Т Р.

162

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2010 ГОДИНА
(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Текуща
година

Предходна
година

а

б



2

I. Технически отчет
7. (в) Към административни разходи: (в=ва+вб+вв+вг+вд)

54

(ва) за материали и външни услуги

55

от тях: плащания на агенции за набиране на персонал

56

(вб) за възнаграждения

57

(вв) за осигуровки

58

(вг) амортизация

59

(вд) други административни разходи

60

в т.ч. разходи за командировки

63

II. Нетехнически отчет
Самостоятелни позиции:
Приход от лихви*

550

от тях: приход от лихви от финансови институции (вкл. от застрахователи)
приход от лихви по търговски вземания

55
553

Разходи за лихви*

560

от тях: начислени лихви към финансови институции (вкл. към застрахователи)
начислени лихви по търговски задължения

56
563

Положителни разлики от промяна на валутни курсове**

570

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове**

580

*) 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:



2

а

620

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

6260

Общо за група II

6200

626

6250

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

в т. ч. предоставени аванси

6240

Други дълготрайни материални активи

623

Транспортни средства

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна
дейност

6230

624

6220

623

Сгради със смесено предназначение

Съоръжения

622

Сгради жилищни

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

62

Сгради нежилищни

620

6100

Земи

Земи и сгради

ІІ. Дълготрайни материални активи

Общо за група I

64

640



в началото
на периода

2

2а

в т.ч. на
постъпина постъли от внос
пилите
и нови
през
местно
периода
производство

Дата:

3

на излезлите през
периода

Отчетна стойност на нетекущите активи

4

в края на
периода
(+2-3)

5

увеличение

Съставител:

Ръководител:

7

Преоценена
стойност
(4+5-6)

8

в началото
на
периода
0

отписана
през
периода

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

9

начислена през
периода

Амортизация



в края на
периода
(8+9-0)

2

увеличение

3

намаление

Последваща
оценка

4

(телефон)

(подпис)

Преоценена
амортизация в
края на
периода
(+2-3)

5

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-4)

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

6

намаление

Последваща
оценка

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ ( ДЪЛГОТРАЙНИТЕ ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

в т. ч. предоставени аванси

630

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

622

Авторски и други права върху развлекателни,
литературни и артистични произведения

Търговска репутация

62

Програмни продукти, включително разработените по стопански начин

в това число:

6

в т. ч. проучване на природни минерални залежи

Продукти от развойна дейност

60

б

Показатели

I. Нематериални активи

Код на
реда

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

БРОЙ 4
С Т Р. 1 6 3

С Т Р.

164

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

(подпис)

(телефон)

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

a

б



2

Преоценена стойност към
3.2.200
3

(име,презиме,фамилия)
Лице за контакт:

(име,презиме,фамилия)

Притежавани финансови активи в ценни книжа и деривати по
институционални сектори издатели
I. Облигации

2300

. Краткосрочни корпоративни облигации

230

Нефинансови предприятия

23

Търговски банки

232

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

233

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

234

Застрахователни компании и пенсионни фондове

235

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

236

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2320

Нефинансови предприятия

232

Търговски банки

2322

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

2323

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

2324

Застрахователни компании и пенсионни фондове

2325

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

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

2330
233
2332
2340
234
2342

III. Други дългови документи и права

2350

. Други дългосрочни дългови документи и права

2360

Нефинансови предприятия

236

Търговски банки

2362

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

2363

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

2364

Застрахователни компании и пенсионни фондове

2365

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367
3

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 5
(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

б



2

a
2. Други краткосрочни дългови документи и права

Преоценена стойност към
3.2.200
3

2370

Нефинансови предприятия

237

Търговски банки

2372

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

2373

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

2374

Застрахователни компании и пенсионни фондове

2375

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2377

IV. Финансови деривати на:

2380

Нефинансови предприятия

238

x
x

Търговски банки

2382

x

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

2383

x

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

2384

x

Застрахователни компании и пенсионни фондове

2385

x

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

x

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

x

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

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.) .................................................................................
Община ............................................................................

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2010 ГОДИНА
Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата
Код на
реда
а

б

Наети лица по трудово или служебно правоотношение
(на пълно и непълно работно време)
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 00 до код 090)
от код 00: жени

Среден списъчен
брой

Средства за работна
заплата (в левове цели числа)

Общо

в т.ч. жени

Общо



2

3

000
00
002

x
x

x

Наетите от код 00 по Национална класификация на професиите
и длъжностите от .0.2006 г.:
Президент, законодатели, висши служители и ръководители

00

Аналитични специалисти

020

Техници и други приложни специалисти

030

Административен персонал

040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

050

Квалифицирани работници в селското, горското, рибното
и ловното стопанство

060

Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии

070

Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия

080

Професии, неизискващи специална квалификация

090

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

200

- преизчислени към пълна заетост - от код 00

300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo
време през
годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б



Наличност по списък в началото на годината

80

Приети от началото на годината - общо

820

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

830

Напуснали през годината - общо

840

Наличност по списък в края на годината (код 80 + код 820 - код 840)

880

Отработени човекодни

90

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

9
930
93
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Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

а

в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б



300

Основна заплата за действително отработено време

320

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

330

в т.ч.

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

333

Възнаграждение за платен отпуск

340

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

350

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО
в т.ч.

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

Работна заплата - общо (код 300 =код 320 + код 330 + код 340 + код 350)
(код 300 = код 000 к.3)

Код на
реда

360

по чл. 200, ал. 3 от КТ и чл. 04, ал. 4 от ЗДС

36

по чл.222, ал.  и 2 от КТ и чл. 04, ал.  и 2 от ЗДС

362

по чл. 220, ал.  и чл. 225 от КТ и чл. 04, ал.3 от ЗДС

363

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

370

Други социални разходи и надбавки

380

Данък върху социалните разходи

390

Част ІІ. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б



2

3

Наети лица по договор за управление и контрол
(без тези, включени в кодове 000, 500 и 600)

400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

500

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

50

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

530

Работещи собственици (без тези, включени в код 000 и код 400)

600

Социални и здравни осигуровки

3300

x

x

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б



2

3

Част ІІІ. Работещи пенсионери

а
Работещи пенсионери - общо (по трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, по граждански договор
и собственици) (код 700 = код 70 + код 720)
в т.ч.

700

в трудоспособна възраст

70

над трудоспособна възраст

720
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 2010 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд се извършва чрез формуляра по труда
“Отчет за заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд”. Включват се както българските, така и смесените предприятия
с чуждо участие в страната. Отчетът по труда се съставя за целия календарен период с данни, извлечени от първичната документация.
Основен източник на информация при попълването на отчета са ведомостите за заплати.
Обработката на информацията от годишната отчетност по труда в НСИ се извършва по местонамиране на дейността на местните
единици (поделенията), а не по 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.
. 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 № 22 от 993г. и ПМС № 258 от 02.2.2005 година.
На код 000 се включват и наетите лица по договор за управление и контрол, на които основното работно място и прослужен трудов
стаж (съгласно СС-9 т.) е в отчетната единица. Техните средства се посочват на код 000 кол. 3 (респ. на код 300), но само тази част от тях,
която е посочена като заплащане в договора им с отчетната единица. Другите възникнали плащания извън този договор, имащи характер
на хонорари и др. подобни плащания, трябва да бъдат посочени на код 400 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.  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.. 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 2 (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 2.
3.4. На код 00 се посочва средният списъчен брой на персонала без лицата в отпуск по майчинство (чл.63 и 64 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 00, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите от .0.2006 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.38, 38а и 4 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 200, 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 (3 – 2). Следователно ССБ на лицата, работещи на непълно работно време, е равен на (9 лица х
0.38 х 29 дни): 3 дни ≈ 3 лица.
КЕПЗ = ПНРВ / ППРВ
КЕПЗ - коригиращият коефициент, чрез който се изчисляват еквивалентите на пълна заетост;
ПНРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на непълно работно време;
ППРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на пълно работно време.
ПРИМЕР 2:
В предприятието “Б” има 0 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 6 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 6 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 = (0 х 0.40 х 30) : 30 = 4 лица.
7

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 9

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
90 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: ) 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-9.
Средствата за работна заплата, посочени на код 000 кол. 3 трябва да са равни на тези, посочени на код 300.
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, 3-та или 4-та заплата, по случай определени празници (Великден, 24
май, 5 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.
0. На код 3160 се посочват начислените обезщетения за сметка на работодателя по КТ, ЗДС, КСО или друг нормативен акт:
- от КТ- по чл. 200, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 220, 22, 222, 224 и 225;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 04, 06 и 07;
- от КСО- по чл. 40 ал.4;
. 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.
2. 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.
3. На код 3190 се посочва данъкът за сметка на работодателя по чл. 26 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.
4. На код 1400 се посочват лицата по договор за управление и контрол, които не са включени в код 000, код 500 и код 600.
5. На код 1500 се посочва броят на наетите лица по извънтрудово правоотношение (граждански договор). В начислените средства
на код 500 колона 3 се посочват всички суми като хонорари, лекторски и други подобни възнаграждения на наетите по извънтрудови
правоотношения.
6. На код 1510 се посочват лицата, които през годината са имали сключен само договор за извършване на услуги с личен труд (граждански договор) с отчетната единица и нямат трудово или служебно правоотношение с друг работодател.
7. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл. от КТ.
8. 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 000 и не следва да се посочват на код 600. Не се посочват съдружниците,
които само получават дивиденти за дялово участие.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 400,500,530 и 600 кол.  и 2, се изчислява чрез сумиране на техния
брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 2.
9. 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 600) - тези суми са за сметка на самоосигуряващото се лице.
Част ІІІ. Работещи пенсионери.
20. 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.

8

4520

Сгради, строителни съоръжения и конструкции (452+4522+4523)
Жилищни сгради

4540
4550

Други разходи

х

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

Наименование на обекта

Код на
реда
б
4610
46
462
463
4620
462
4622
4623

(Хил. левове)
Стойност на
обекта


Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2010 г.
/включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността
на употребяваните ДМА от колона 4/

4530

Транспортни средства

4523

Строителни съоръжения и конструкции

х

2

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

5

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

452

450

Земя



б
4500

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

Код на
реда

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 200 г.

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане към 3.2.200г.
(незавършено строителство)
в т.ч.
общо
увеличение или
к.(-2+3-5+7) намаление от
преоценка

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

170

а

Показатели

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 0.0.200 г.
(незавършено
строителство)

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

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2010 ГОДИНА

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

С Т Р.
БРОЙ 4

9

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 1

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия съставящи баланс, които през 200 г. са извършили разходи за придобиване или 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),
(салдото по сметка 63). Източник на информация по тези показатели са счетоводните записвания на предприятието.
Увеличението или намалението (със знак “-“) от извършена преоценка само на дълготрайните материални активи в процес на
изграждане към 3.2.200 г. (незавършено строителство) се посочва в колона 7.
По редове се предоставя информация за структурата на разходите и придобитите ДМА по видове: земя; сгради и строителни съоръжения
и конструкции; машини, производствено оборудване и апаратура; транспортни средства и други разходи.
В раздел А “Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2010г.” 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 460 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 46 - 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 462 - 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 463 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени погоре - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания;
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради,
некласифицирани другаде).
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На код 462 - 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).

20

а

220

230

240

250

260

Предприятия

Висши училища

Нетърговски организации

Чужбина

200
20

Бюджетни организации

РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Собствена стопанска дейност

Код на
реда
б


Отчет

50

2

3

4

Медицински
науки

706
707
708
709
70
7
72
73
74

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

705

704

703

702

700
70

Код на
реда
б

6

Обществени
науки

Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите

Производство, съхранение, разпределение и използване на енергията

Развитие на транс порта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Граждански космически изследвания

Опазване на околната среда

5

Селскостопански науки

РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата

а

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели

40

Разходи за експериментални разработки



Технически
науки

(Хил. левове)



Отчет

(Хил. левове)

7

Хуманитарни
науки

ДЪРЖАВЕН

Раздел II. Разходи за НИРД по източници на финансиране

30

2

20



Разходи за приложни изследвания

(Хил. левове)

б
100
0

Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (0)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на ДMА, предназначени за НИРД

а

Общо

Естествени
науки

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

172

в т.ч. за персонал, зает с НИРД

А. РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Текущи разходи за НИРД

Раздел I. Разходи за НИРД по области на науката
Код на
реда

СПРАВКА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
(НИРД) ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

Обслужвана икономическа дейност (двузначен код по КИД - 2008)

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

2

22

а

30

320

330

Технически персонал

Помощен персонал

3

32

33

Изследователи

Технически персонал

Помощен персонал



а

40

420

430

Технически персонал

Помощен персонал

4

42

43

Изследователи

Технически персонал

Помощен персонал



2

в т.ч.
жени
3

общо
4

в т.ч.
жени
5

6

в т.ч.
жени
7

общо

6

7

общо
8

в т.ч.
жени

бакалаври и
магистри

9

общо

9

0





общо

2

в т.ч.
жени

3

общо

3

общо
4

в т.ч.
жени

4

в т.ч.
жени

5

общо

6

в т.ч.
жени

Друго
образование

(Среден брой през годината)

2

в т.ч.
жени

Средно
образование

общо

Хуманитарни
науки

(Среден брой през годината)

Обществени
науки

Професионално
обучение след
завършено
средно
образование

0

в т.ч.
жени

Селскостопански науки

професионални
бакалаври
в т.ч.
общо
жени

8

в т.ч.
жени

Медицински
науки

По образователна степен:
доктори и
доктори на
науките
в т.ч.
общо
жени

5

общо

Технически
науки

ВЕСТНИК

Средният брой през годината се изчислява чрез сумиране на броя на лицата, заети с НИРД, за всеки месец и полученият сбор се раздели на 2.
* Преизчисляването в еквивалент на пълна заетост се извършва на базата на продължителността на работното време, ангажирано с НИРД, през годината. Например: ако едно лице е използвало 30 %
от годишния си фонд работно време за осъществяване на научни разработки, то еквивалентът на неговата заетост с НИРД е 0,3; ако едно лице е наето за извършване на НИРД за период от 6 месеца, то
еквивалентът му на заетост е 0,5.

40

Персонал - общо

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

400

Изследователи

б

Персонал - общо

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

общо

4

в т.ч.
жени

Висше
образование

3

общо

Естествени
науки

ДЪРЖАВЕН

Код на
реда

Общо

2

в т.ч.
жени

Общо
общо

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

30

Персонал - общо

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

300

Изследователи

б

Персонал - общо

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

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

БРОЙ 4
С Т Р. 1 7 3

50

500

б



общо

в т.ч. изследователи

Персонал - общо

60

600

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

б



2

в т.ч.
жени
3

общо
4

в т.ч.
жени

българско

5

5

общо
7

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

6

в т.ч.
жени
8

в т.ч.
жени

на друга
европейска
държава

6

в т.ч.
жени

общо

общо

на държава
членка на ЕС

4

в т.ч.
жени

25 - 34 г.

9

общо


общо

2

в т.ч.
жени

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

0

в т.ч.
жени

на държава
от Централна
и Южна
Америка

9



общо

3

общо

4

в т.ч.
жени

6

в т.ч.
жени

Дата:

общо

на държава
от Африка

5

3

4

в т.ч.
жени

(телефон)

(подпис)

7

общо

8

в т.ч.
жени

на други
държави

(Среден брой през годината)

2

общо

65 и повече г.

(Среден брой през годината)

в т.ч.
жени

55 - 64 г.

на държава
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, фирми, научни институти и организации, Българската академия на науките,
Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници и други организации на самостоятелен баланс, които
независимо от вида на основната си дейност през 200 г. са извършвали научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - т.е.
ако поне едно лице от персонала през цялата година е било заето с НИРД. В карето “Обслужвана икономическа дейност” се посочва
кода на отрасловия раздел, за който е предназначена преобладаващата част от НИРД, съгласно Класификацията на икономическите
дейности - КИД - 2008.
Научноизследователската и развойна дейност включва всяка творческа 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. Клиничните изпитвания на лекарства I, II и III фаза също се третират
като НИРД.
На код 100 “Разходи за НИРД - общо” се посочва общата сума на текущите разходи за НИРД и на разходите за придобиване на ДМА,
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 (вкл. по граждански договори), както и разходите за осигуровки. Не се включват възнагражденията на помощния персонал, които обаче са включени в текущите
разходи за НИРД на код 0.
На код 120 се посочват данни за направените разходи за придобиване на ДМА, предназначени за НИРД.
Текущите разходи за НИРД, посочени на код 110 следва да се разпределят (може и приблизително по Ваша преценка) според вида
на научните изследвания (разработки), за които са направени:
- Разходи за фундаментални изследвания (код 130) - посочват се разходите за експериментални или теоретични изследвания,
имащи за цел главно придобиването на нови знания, без да се има предвид тяхното конкретно приложение или използване. Резултатите
от фундаменталните изследвания обикновено не се комерсиализират, а са предмет на публикации в научни списания или на обмен между
заинтересовани лица и организации.
- Разходи за приложни изследвания (код 140) - посочват се разходите за оригинални изследвания, извършвани с цел придобиване
на нови знания, които обаче са насочени главно към постигане на определени практически цели и задачи.
- Разходи за експериментални разработки (код 150) - посочват се разходите за системни разработки, базирани върху налични
знания, с цел да се произведат нови материали, продукти и устройства; да се внедрят нови методи, системи и услуги или значително да се
усъвършенстват вече съществуващите.
Разходите за НИРД се разпределят по области на науката в зависимост от насочеността на научните изследвания (разработки).
Данните за разходите за НИРД, посочени на код 00, код 200 и код 700 трябва да бъдат равни.
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 74 “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.
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Развитие на образованието (код 709) - разходите за НИРД, свързана с всички степени на образователната подготовка и с всички
форми на обучение.
Културни, развлекателни и религиозни дейности (код 710) - разходите за НИРД, свързана с проучване на влиянието, което оказват
върху обществения живот такива социални явления като културни, развлекателни, спортни и религиозни дейности.
Изследване на политически и социални системи, структури и процеси (код 711) - разходите за НИРД, свързана с: изследване на
политически структури на обществото; на социални процеси, изменения и конфликти; развитие на системи за социална сигурност и социално подпомагане; социални аспекти на организацията на работа.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове (код 712) - разходите за НИРД (финансирана от публични университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и
хуманитарните науки.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници (код 713) - разходите за НИРД (финансирана от други източници, различни от публичните университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските,
обществените и хуманитарните науки.
Отбрана (код 714) - разходите за НИРД, осъществявана за военни цели. Не се включват разходите на Министерство на отбраната
за граждански изследвания, които трябва да се отнесат към някоя от останалите социално-икономически цели.
Изследователи (код 310, код 410, код 510, код 610) са професионалните специалисти, пряко ангажирани в извършването на
научноизследователска и развойна дейност, т.е. които работят по формулирането и създаването на нови знания, 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.
Технически персонал (код 320 и код 420) - включват се лицата, притежаващи необходимите знания и опит в една или няколко
области на науката, които работят под ръководството и контрола на изследователите.
Помощен персонал (код 330 и код 430) - включват се квалифицирани и неквалифицирани работници и специалисти, които участват в изпълнението на научноизследователски проекти. Не се включват лицата, непряко свързани с НИРД като охрана, портиери, работници в столовете, счетоводители и други.
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 3.2.200 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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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2008 - 2010 ГОДИНА
( Желателно е справката да бъде попълнена със съдействието на мениджърския екип на предприятието!)
Справката се попълва от всички предприятия, осъществяващи следните икономически дейности: Добивна и преработваща промишленост; Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети;
Транспорт, складиране и пощи; Издателска дейност; Далекосъобщения; Дейности в областта на информационните технологии;
Информационни услуги; Финансови и застрахователни дейности; Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и
анализи; Научноизследователска и развойна дейност.
Иновация е въвеждането на нови или значително усъвършенствани продукти, процеси, организационни или маркетингови методи
от Вашето предприятие. Иновациите трябва да са нови за Вашето предприятие, въпреки че те биха могли да бъдат първоначално разработени от други предприятия.
• Предприятията, които през последните три години (2008 - 200) са реализирали и внедрили нови или значително усъвършенствани продукти (стоки и услуги) и процеси, попълват всички раздели на формуляра.
• Предприятията, които през последните три години (2008 - 200) не са осъществили продуктови и процесови иновации отговарят с “Не” на въпроси Б., В., Г. и попълват Раздел А и от Раздел З до Раздел М включително.

РАЗДЕЛ А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО

(Моля, отбележете Вашия отговор с “Х”.)

Да

А.1. През 2010 година Вашето предприятие било ли е част от група предприятия?

Не

Ако отговорът е “Да”, посочете в коя държава се намира главният офис .......................................................................
Код по ISO

=> Попълва се от ТСБ

Група предприятия представлява обединение на две или повече предприятия под обща собственост. Всяко от предприятията в
групата може да обслужва различни пазари, с национални или местни дъщерни дружества, или да обслужва различни продуктови
пазари. Главният офис също е част от групата предприятия, като неговото местонамиране може да бъде на територията на друга
държава. Предприятията, които са част от група предприятия, трябва да попълнят данни, отнасящи се само за тяхното предприятие, а не за цялата група.
А.2. Посочете на кои географски пазари Вашето предприятие е продавало продукция, стоки и услуги през последните
(Възможен е повече от един отговор)
три години (2008 - 2010)?
. Местен / регионален в рамките на България
2. Национален (други региони в България)
3. Страни членки и кандидатки за членство в ЕС; страни членки на ЕФТА*
4. Други страни
* Включват се страните членки и кандидатки за членство в Европейския съюз и страните членки на ЕФТА: Австрия, Белгия, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Латвия, Лихтенщайн,
Литва, Люксембург, Македония, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Швейцария, Турция,
Испания, Швеция и Великобритания.
А.3. Кой от изброените пазари е бил най-големият за Вас от гледна точка на реализирания оборот през последните
три години (2008 - 2010)?
(Посочете съответния номер от 1 до 4 от Въпрос А.2.)

РАЗДЕЛ Б. ПРОДУКТOВИ ИНОВАЦИИ (СТОКИ И УСЛУГИ)
Продуктовата иновация представлява реализирането на пазара на стока или услуга, която е нова или значително усъвършенствана по отношение на нейните възможности, удобство за използване от потребителя, компоненти и подсистеми. Като продуктови иновации
трябва да се отчитат продуктите (стоки и услуги), които са нови или значително усъвършенствани за Вашето предприятие. Не е необходимо те да са същевременно нови и за Вашите пазари.
Стоката обикновено е материален предмет, например смарт телефон, мебели или стандартен софтуерен продукт. Музиката, филмите
и софтуера за сваляне от Интернет също са стоки. Услугата обикновено е нематериална, например търговията на дребно, застраховането,
образователните курсове, въздушния транспорт, консултациите и други.
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Б.1. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие реализирало ли е на пазара:

Да

Не

. Нови или значително усъвършенствани стоки (с изключение на обикновените препродажби на нови стоки
и чисто естетическите промени в стоките)
2. Нови или значително усъвършенствани услуги
(Ако отговорът на Б.1.1 и на Б.1.2 е “Не”, моля, преминете на Раздел В.)
Б.2. Кой е разработил тези иновационни продукти (стоки и услуги)?

(Възможен е повече от един отговор)

Стоки Услуги

. Вашето предприятие самостоятелно
2. Вашето предприятие съвместно с други предприятия и организации
3. Вашето предприятие чрез приспособяване и модифициране на стоки и услуги, първоначално
разработени от други предприятия и организации
4. Други предприятия и организации
Включват се самостоятелни предприятия, както и други предприятия от Вашата група (филиали, дъщерни предприятия, главен
офис и др.). Организациите включват университети, научни институти, нетърговски организации и други.


Б.3. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие реализирало ли е на пазара
иновационни продукти (стоки и услуги), които са:

Да

Не

. Нови за Вашия пазар - Вашето предприятие е реализирало нов или значително усъвършенстван продукт
на Вашия пазар преди Вашите конкуренти (той може да е бил вече наличен на други пазари)
2. Нови само за предприятието Ви - Вашето предприятие е реализирало нов или значително усъвършенстван продукт, който е бил вече реализиран на Вашия пазар от Вашите конкуренти
Б.4. Посочете какъв дял от оборота2 на Вашето предприятие за 2010 г. се дължи на:
. Нови или значително усъвършенствани стоки и услуги през периода 2008 - 200 г. - нови за Вашия пазар

%

2. Нови или значително усъвършенствани стоки и услуги през периода 2008 - 200 г. - нови само за
предприятието Ви

%

3. Непроменени или само незначително модифицирани стоки и услуги през периода 2008 - 200 година
(вкл. препродажби на нови продукти, закупени от други предприятия)

%

4. Оборот за 200 г. общо (+2+3) = 00 %

00 %

За кредитните институции оборотът съответства на приходите от лихви, а за застрахователните дружества - на приходите
от комисионни.

2

Б.5. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие реализирало ли е на пазара
иновационни продукти (стоки и услуги), които са:

Да

Не Не знам

. Нови за България
2. Нови за Европа
3. Нови за света

РАЗДЕЛ В. ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Процесовата иновация представлява внедряването на нови или значително усъвършенствани: производствени процеси, методи за
разпространение и спомагателни дейности. Не е необходимо те да са същевременно нови и за Вашия пазар. Не следва да се отчитат като
процесови иновации чисто организационните промени в предприятието - това са организационни иновации.
В.1. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие внедрило ли е:

Да

Не

. Нови или значително усъвършенствани производствени методи
2. Нови или значително усъвършенствани методи за снабдяване, доставка и разпространение
на суровините, стоките и услугите
3. Нови или значително усъвършенствани спомагателни дейности (напр. поддръжка на системи, счетоводни
и компютърни дейности и др.)
(Ако отговорът на В.1.1 и на В.1.2 и на В.1.3 е “Не”, моля, преминете на Раздел Г.)
В.2. Кой е разработил тези иновационни процеси?

(Възможен е повече от един отговор)

. Вашето предприятие самостоятелно
2. Вашето предприятие съвместно с други предприятия и организации
3. Вашето предприятие чрез приспособяване и модифициране на процеси, първоначално
разработени от други предприятия и организации
4. Други предприятия и организации

Включват се самостоятелни предприятия, както и други предприятия от Вашата група (филиали, дъщерни предприятия, главен
офис и др.). Организациите включват университети, научни институти, нетърговски организации и други.

В.3. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие внедрило ли е
процесови иновации, които са нови за Вашия пазар?

Да

Не Не знам
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РАЗДЕЛ Г. НЕЗАВЪРШЕНА ИЛИ ПРЕУСТАНОВЕНА ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ПРОДУКТОВИТЕ
И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Иновационната дейност обхваща придобиването на машини, оборудване, софтуер и лицензи, инженерно-развойната дейност, дизайна, обучението, маркетинга и научноизследователската и развойна дейност (НИРД), когато те се осъществяват с цел да се разработят и
внедрят продуктови и процесови иновации. Иновационната дейност обхваща също и фундаменталните научни изследвания, дори когато
те не са свързани с продуктови и процесови иновации.
Г.1. През периода 2008 - 2010 година Вашето предприятие осъществявало ли е иновационна дейност,
от която не са произтекли продуктови и процесови иновации, тъй като дейността е била:

Да

Не

. Преустановена преди да е завършена
2. Незавършена в края на 200 година
(Ако сте отговорили с “Не” на всеки от въпросите: Б.1; В.1 и Г.1, моля, преминете на Раздел З.)

РАЗДЕЛ Д. ВИДОВЕ ИНОВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Д.1. Кои от изброените иновационни дейности е извършвало Вашето предприятие през последните
три години (2008 - 2010)?

Да

Не

. Научноизследователска и развойна дейност (НИРД), извършена във Вашето предприятие - включва
всяка творческа работа, която се провежда с цел да се увеличи обемът на знанията и те да се използват за
създаване на нови или усъвършенствани продукти (стоки и услуги) и процеси (включително собствени
софтуерни разработки, които отговарят на тези изисквания)
.. Постоянно (във Вашето предприятие има постоянно назначен персонал, зает с НИРД)
.2. През част от периода 2008 - 200 година
2. НИРД, закупена от друго предприятие - включва описаните по-горе дейности, но извършени от други
предприятия (включително и такива от Вашата група) или от научноизследователски организации
3. Придобиване на машини, оборудване и софтуер, свързани с иновациите - включва машините, оборудването(вкл. компютърния хардуер) или софтуер, закупени от Вашето предприятие специално за производството и внедряването на новите или значително усъвършенствани продукти и процеси
4. Придобиване на външни знания - включва закупуването на права за използване на патенти и непатентованиизобретения, ноу-хау и други видове знания от други предприятия и организации, необходими за
разработването на нови или значително усъвършенствани продукти и процеси
5. Обучение, свързано с иновациите - включва се обучението на Вашия персонал (в рамките на предприятието или извън него), специално насочено към придобиване на знания и умения, необходими за разработване и внедряване на нови или значително усъвършенствани продукти и процеси
6. Маркетингови дейности по представяне на иновациите - включва дейностите по представяне на пазара на новите или значително усъвършенствани стоки и услуги, включително маркетинговите проучвания и
стартовата реклама
7. Дизайн на стоки и услуги - включва дейностите по проектиране, усъвършенстване или промяна на формата,оформлението, ергономичните характеристики или по-лесното използване от потребителя на новите
илизначително усъвършенствани стоки и услуги
8. Други иновационни дейности - включва други дейности по внедряването на новите или значително
усъвършенствани продукти и процеси, като технико-икономически изследвания за приложимост,
изпитвания, рутинни софтуерни разработки, индустриално инженерство и други
Д.2. Оценете какви разходи е направило Вашето предприятие само през 2010 г. за първите четири
иновационни дейности, посочени във въпрос Д.1
(включват се разходите за персонал и свързаните с изброените дейности разходи):

(Хил. лв.)

. НИРД, извършена във Вашето предприятие (включват се и разходите за придобиване на дълготрайни
материални активи, предназначени за НИРД)
2. НИРД, закупена от друго предприятие
3. Придобиване на машини, оборудване и софтуер, свързани с иновациите (с изключение на разходите
за придобиване на ДМА, предназначени за НИРД)
4. Придобиване на външни знания
5. Разходи - общо (+2+3+4)
Д.3. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие получавало ли е финансова подкрепа
за иновационната си дейност? Включва се финансовата подкрепа под формата на данъчни кредити
и облекчения, помощи, субсидирани заеми и гаранции по заеми. Не се включват изследователски и други
иновационни дейности, провеждани изцяло за публичния сектор по договор.
. От институции на местното управление
2. От институции на държавното управление (министерства и държавни агенции)
3. От Европейския съюз (ЕС)
3.. В т. ч. по линията на Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие
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РАЗДЕЛ Е. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Е.1. Каква е степента на значимост на изброените източници на информация за иновационната дейност
на Вашето предприятие през периода 2008 - 2010 година?
Моля, посочете източниците, от които сте получили информация за нови иновационни проекти или са допринесли
за изпълнение на вече съществуващите.
Степен на значимост

Източници на информация

висока

средна

ниска

Не са използвани

Вътрешни източници
. В рамките на предприятието Ви или на Вашата група предприятия
Пазарни източници
2. Доставчици на оборудване, материали, компоненти и софтуер
3. Клиенти и потребители
4. Конкуренти и други предприятия от Вашия икономически сектор
5. Консултанти и предприятия с основна дейност НИРД
Институционални източници
6. Университети и други висши училища
7. Бюджетни и обществени организации с основна дейност НИРД
Други източници
8. Конференции, търговски панаири, изложби и др.
9. Научни списания и търговски / технически публикации
0. Професионални и индустриални асоциации
Е.2. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие осъществявало ли е някоя
от иновационните си дейности в сътрудничество с други предприятия и организации?
Иновационното сътрудничество представлява активно участие в съвместни иновационни проекти,
които се осъществяват заедно с други предприятия и организации. Не е необходимо партньорите
в иновационното сътрудничество да имат търговска изгода. Обикновеното наемане на работна сила,
без активно участие в иновационните проекти, не се счита за сътрудничество.

Да

Не

(Ако отговорът е “Не”, моля, преминете на Въпрос Ж.1.)
Е.3. Посочете вида и местонамирането на Вашите партньори в иновационната дейност.
Партньори

(Възможен е повече от един отговор)

БългаЕвропа* САЩ
рия

Китай Други
или
Индия страни

. Други предприятия от Вашата група предприятия
2. Доставчици на оборудване, материали, компоненти и софтуер
3. Клиенти и потребители
4. Конкуренти и други предприятия от Вашия икономически сектор
5. Консултанти и предприятия с основна дейност НИРД
6. Университети и други висши училища
7. Бюджетни и обществени организации с основна дейност НИРД
* Включват се страните членки и кандидатки за членство в Европейския съюз и страните членки на ЕФТА: Австрия, Белгия, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Латвия, Лихтенщайн,
Литва, Люксембург, Македония, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Швейцария, Турция,
Испания, Швеция и Великобритания.
Е.4. Кой от изброените партньори определяте като най-полезен за иновационната дейност на Вашето предприятие?
(Посочете съответния номер от 1 до 7 от Въпрос Е.3.)

РАЗДЕЛ Ж. ЦЕЛИ, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ ИНОВАЦИИ
Ж.1. Каква е степента на значимост на изброените цели на иновационната дейност на Вашето предприятие,
свързана с осъществените продуктови и процесови иновации през последните три години (2008 - 2010)?
Ако Вашето предприятие е имало няколко проекта за продуктови и процесови иновации, моля направете обща оценка.
Цели

Степен на значимост
висока

средна

ниска

Няма
значимост

. Увеличаване на асортимента от стоки и услуги
2. Подмяна на остарели продукти и процеси
3. Навлизане на нови пазари или увеличаване на пазарния дял
4. Повишаване качеството на стоките и услугите
5. Подобряване гъвкавостта на производството на стоки и услуги
6. Увеличаване капацитета на производството на стоки и услуги
7. Намаляване на разходите за труд на единица продукция
8. Намаляване на разходите за материали и енергия на единица продукция
9. Намаляване на вредното въздействието върху околната среда
0. Опазване здравето и безопасността на наетите лица във Вашето предприятие
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РАЗДЕЛ З. ФАКТОРИ, ЗАТРУДНЯВАЩИ ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ПРОДУКТОВИТЕ И ПРОЦЕСОВИ
ИНОВАЦИИ
З.1. Каква е степента на значимост на изброените фактори, попречили на Вашето предприятие да осъществява
иновации или затруднили иновационната Ви дейност през последните три години (2008 - 2010)?
Фактори

Степен на значимост
висока

средна

ниска

Няма
значимост

Фактори, свързани с разходите
. Липса на средства във Вашето предприятие или Вашата група предприятия
2. Липса на източници на финансиране извън Вашето предприятие
3. Много високи разходи за иновации
Фактори, свързани със знанието
4. Липса на квалифициран персонал
5. Липса на информация за технологиите
6. Липса на информация за пазарите
7. Трудности при намирането на партньори за иновационна дейност
Фактори, свързани с пазара
8. Наличие на предприятия, доминиращи на пазара
9. Несигурност в търсенето на нови стоки и услуги на пазара
Други причини да не се осъществява иновационна дейност
0. Няма необходимост поради предишни иновации във Вашето предприятие
. Няма необходимост поради липса на търсене на иновации

РАЗДЕЛ И. ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНОВАЦИИ
Организационните иновации представляват нови методи за организация на бизнес практиките във Вашето предприятие (вкл. управление на знанията), на работното място и на взаимоотношенията с други предприятия и организации, които преди това не са били използвани.
Те трябва да бъдат резултат от стратегическите решения, взети от мениджърския екип на предприятието. Не трябва да се отчитат като организационни иновации сливанията и придобиването на други предприятия, дори и когато те са осъществени за първи път.
И.1. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие осъществявало ли е организационни иновации:
. Нови бизнес практики за организиране на работния процес (напр. управление на веригите за доставки;
реорганизация; системи за управление на знанията; свиване на производството; системи за управление
на качеството и др.)
2. Нови методи на организация на работата, свързани с разпределяне на отговорностите и вземането
на решения (напр. използване за първи път на нова система за разпределяне на отговорностите на наетите;
работа в екип; децентрализация; сливане и разделяне на структурни звена; системи за обучение
и квалификация и др.)
3. Нови методи на организация на взаимоотношенията с други предприятия и публични
организации (напр. участие за първи път в съюзи и организации; партньорства; външно възлагане
и подизпълнители и др.)

Да

Не

Да

Не

Да

Не

(Ако сте отговорили с “Не” на всеки от въпросите от И.1, моля, преминете на Раздел К.)
И.2. Каква е степента на значимост на изброените цели на организационните иновации, осъществени
от Вашето предприятие през периода 2008 - 2010 година?
Ако Вашето предприятие е осъществило няколко организационни иновации, моля направете обща оценка.
Цели

Степен на значимост
висока

средна

ниска

Няма
значимост

. Намаляване на времето за обслужване на клиентите/доставчиците
2. Подобряване на възможностите за внедряване на нови продукти и процеси
3. Повишаване качеството на стоките и услугите
4. Намаляване на разходите за единица продукция
5. Подобряване на връзките и обмена на информация в рамките на Вашето предприятие
или с други предприятия и организации

РАЗДЕЛ К. МАРКЕТИНГОВИ ИНОВАЦИИ
Маркетинговите иновации представляват прилагането на нови маркетингови концепции и стратегии, които не са били използвани
преди и се различават значително от съществуващите във Вашето предприятие маркетингови методи. Не се включват сезонните, регулярните и други текущи промени в маркетинговите методи.
К.1. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие осъществявало ли е маркетингови иновации:

30

. Значителни изменения в естетическия дизайн или опаковката на стоките и услугите (не се включват
промените, при които се изменят функционалните или потребителски характеристики на продукта това са продуктови иновации)

Да

Не

2. Нови методи за реклама или техники за промоция на продукта
(напр. Използване за първи път на нова рекламна медия; ново търговско лого;
въвеждане на карти за лоялни клиенти и др.)

Да

Не
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3. Нови методи за продуктов пласмент или продажбени канали (напр. използване за първи път
на франчайзинг или лицензи за дистрибуция, директни продажби, специални продажби на дребно,
нови концепции за представяне на продукта и др.)
4. Нови методи за ценообразуване на стоките и услугите (напр. използване за първи път
на променливо ценообразуване според търсенето, системи за търговски отстъпки и др.)

Да

Не

Да

Не

(Ако сте отговорили с “Не” на всеки от въпросите от К.1., моля, преминете на Раздел Л.)
К.2. Каква е степента на значимост на изброените цели на маркетинговите иновации, осъществени от Вашето предприятие
през периода 2008 - 2010 година?
Ако Вашето предприятие е осъществило няколко маркетингови иновации, моля направете обща оценка.
Степен на значимост

Цели

висока

средна

ниска

Няма
значимост

. Повишаване или отстояване на пазарния дял
2. Представяне на продуктите на нови потребителски групи
3. Представяне на продуктите на нови географски пазари

РАЗДЕЛ Л. ТВОРЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ
Л.1. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие наемало ли е лица със следните творчески
и професионални умения или е осигурявало тези умения от външни източници?
Възможно е да посочите едновременно „Наети лица във Вашето предприятие” и „Осигурени от външни източници”.
Наети лица
във Вашето
предприятие

Творчески и професионални умения

Осигурени
от външни
източници3

Уменията не
са използвани / нямат
значимост

. Графично изкуство / художествено оформление / реклама
2. Дизайн на предмети и услуги
3. Мултимедия (съвместно използване на звук, графични изображения, текст,
анимация, видео и др.)
4. Уеб дизайн
5. Разработване на софтуер
6. Проучване на пазара
7. Инженерни / приложни науки
8. Математика / статистика / управление на база данни
3
Включват се лица, упражняващи свободна професия, консултанти, други самостоятелни предприятия, други предприятия
от Вашата група и т.н.
Л.2. През последните три години (2008 - 2010) Вашето предприятие използвало ли е някои от изброените методи,
за да стимулира нови идеи и творчество сред Вашия персонал? Ако отговорът е „Да”, бил ли е този метод успешен
за създаването на нови идеи и повишаване на творчеството?
Методът е използван и е:
Методи за стимулиране на нови идеи и творчество

Успешен

Неуспешен

Не знам
дали е
успешен

Методът
не е използван

. Организиране на работни срещи с цел разработване на идеи за решаване на проблеми –
т. нар. „Мозъчни атаки”
2. Мултидисциплинарни и многофункционални работни екипи, сформирани с цел
да се реши един или повече проблеми
3. Ротация на работните места на работниците и служителите в различните отдели
или в други предприятия от Вашата група
4. Финансови стимули за работниците и служителите да развиват нови идеи
5. Нефинансови стимули за работниците и служителите да развиват нови идеи,
напр. свободно време, обществено признание, по-интересна работа и др.
6. Обучение на работниците и служителите да развиват нови идеи и творчество

РАЗДЕЛ М. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА
М.1. За 2010 г. приблизително какъв процент от наетите лица във Вашето предприятие са притежавали поне една
от следните университетски степени: бакалавър, магистър, доктор?
.

0%

2.

-4%

3.

5-9%

4.

0 - 24 %

5.

25 - 49 %

6.

50 - 74 %

7.

75 - 00 %

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

3
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА
ЗА ПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА
ЗА 2010 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели

Код на реда

Платени суми

а

б



Данъци и такси за МПС

8460

Екотакса при регистрация

846

Акцизи при внос на МПС

8462

Данък на МПС с катализатор или дизел Евро 3

8463

Данък на МПС без катализатор или дизел Евро 3
Данък върху разходите, свързани с експлоатацията на МПС, използвани за управленска дейност

8464
8465

Пътна такса (винетка)

8466

Платени суми за замърсяване, съгласно:

8470

Закон за управление на отпадъците

847

Закон за защитените територии

8472

Закон за опазване чистотата на атмосферния въздух

8473

Закон за управление на водите

8474

Такса смет

8475

Платени суми за ползване на ресурси

8480

Добив на кариерни материали

848

Ползване на водни ресурси (не се включват сумите за доставка на вода)

8482

За горите

8483

Отчитат се само платените суми за посочените в справката данъци и такси, за които стопанският субект е попълнил платежно нареждане
за плащане към съответната институция.
Фирмите, на които се възстановява ДДС, попълват сумите без ДДС, а останалите фирми с включен ДДС.

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

32

(Продължава в бр. 5)
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 112
от 11 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 62, ал. 6, чл. 134, ал. 2, т. 6
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУТ и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-19 от 17.02.2009 г., т. 41,
и № ЕС-Г-28 от 10.03.2009 г., т. 49, Столичният
общински съвет реши да приеме проект за:
1. Изменение на плана за регулация на м.
Лозенец – 1 ч., кв. 283А, отпадане на УПИ ІІ-315
и промяна на границите на УПИ І – „За озеленяване“, по кафявите и зелени линии, цифри,
текст и защриховки съгласно приложения проект.
2. Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 130 ЗУТ и може да бъде
обжалвано чрез район „Витоша“ пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от уведомяването.
3. Задължава Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна
политика в срок от два месеца от влизане в сила
на решението на Столичния общински съвет да
докладва в общинския съвет за изпълнението на
законовите изисквания по същото.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
Председател: А. Иванов
11048
РЕШЕНИЕ № 540
от 7 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА
и чл. 62, ал. 1 АПК Столичният общински съвет
допуска поправка на очевидна фактическа грешка в
т. 2 в Решение № 112 от 11.03.2010 г. на Столичния
общински съвет:
„2. Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 130 ЗУТ и може да бъде
обжалвано чрез район „Лозенец“ пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от уведомяването.“
Решението да се съобщи на заинтересуванте
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Лозенец“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
Председател: А. Иванов
11049
РЕШЕНИЕ № 628
от 18 ноември 2010 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление с вх. № ГР-94-00-358 от 7.02.2008 г. от Огняна
Григорова Огнянова и Елена Огнянова Рочкова с
искане за одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация
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и застрояване за кв. 2, УПИ ХLI-1126 и ХLII – „За
озеленяване“, в.з. Киноцентър – 1 част – разширение, район „Витоша“. Изработването на плана за
изменение на плана за регулация и застрояване
е допуснато с мотивирано предписание № ГР94-00-358 от 20.11.2007 г. от главния архитект
на Столичната община. Проектът отговаря на
предвижданията на Общия устройствен план на
Столичната община.
С предложения план за изменение на плана за
регулация се създава урегулиран поземлен имот
(УПИ ХLI-1126) по имотните граници на имот пл.
№ 1126. Достъпът до ХLI-1126 е по новосъздадена
улица – тупик от о.к. 31а до о.к. 31в, а до УПИ
ХLII – „За озеленяване“ – по продължение на
улица – тупик от о.к. 45 до о.к. 45а. Предложеният план за изменение на уличната регулация
представлява мероприятие от публичен характер
съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри проекта за изменение на плана
за регулация и застрояване в случая на основание
чл. 21, ал. 6 ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересованите лица,
като с писмо № 66-02-820 от 23.07.2008 г. на район
„Витоша“ е удостоверено, че в законоустановения
срок няма постъпили възражения.
Представено е съгласуване с „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, и „Софийска вода“ – АД. В изпълнение изискванията на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО
проектът е съгласуван от Диреция „Зелена система“ при Столичната община, представена е и експертна оценка на съществуващата растителност.
Предложеният проект за изменение на плана
за регулация и застрояване е в съответствие с
изискванията на закона и е спазена процедурата
по допускане и обявяване. Проектът е разгледан
и приет от ОЕСУТ с протоколи № ЕС-Г-101 от
30.09.2008 г., т. 34, и № ЕС-Г-122 от 18.11.2008 г.,
т. 31.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка
с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, т. 6 от
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи
на ОЕСУТ № ЕС-Г-101 от 30.09.2008 г., т. 34, и
№ ЕС-Г-122 от 18.11.2008 г., т. 31, Столичният
общински съвет реши:
1. Приема проект за изменение на план за
регулация на УПИ – „За озеленяване“, за създаването на УПИ ХLI-1126 и ХLII – „За озеленяване“;
изменение на плана за улична регулация на улица
от о.к. 31 до о.к. 40 за създаване на улица – тупик
от о.к. 31а до о.т. 31в; изменение на улица – тупик
от о.к. 44 до о.к. 45 за продължаването є до о.т.
45а, кв. 2, в.з. Киноцентър – 1 част – разширение,
по кафявите и зелените линии, цифри, букви и
текст съгласно приложения проект.
2. Приема проект за изменение на плана за
застрояване за УПИ ХLI-1126, кв. 2, в.з. Киноцентър – 1 част – разширение, съгласно приложения прект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
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Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
10940

Председател: А. Иванов

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 721
от 17 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Балчик, одобрява ПУП – план за застрояване
за „Подстанция 110/20 kV“ в ПИ № 66250.19.52
по кадастралната карта на с. Сенокос, община
Балчик.
11

Председател: Ст. Павлов

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
РЕШЕНИЕ № 546
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Брацигово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация за част от кв. 19, за УПИ IX – „За
училище“, УПИ I – „За културен дом“, ІІІ-272,
VІ-273, VII-274 и за част от кв. 20 за УПИ І-350,
V-352, XI-353 и ХІІІ-392 по плана на с. Жребичко,
съгласно който се изменя уличната регулация на
улица с о.т. 58 – 63, като улично-регулационната
линия минава по западната имотна граница на ПИ
пл. № 473 и 329, заличава се частично улица с о.т.
56 – 68. За сметка на УПИ ІX – „За училище“ се
обособява нова улица с о.т. 63б – 68а – 68б – 68в,
образуват се нови УПИ ХІX-329, ХХ-329, XXI-328,
327, 325 в кв. 19 и нови УПИ XІV – „За търговия
и туризъм“ и УПИ XIX-271 в кв. 20. В същия
квартал се променят регулационните линии по
имотните граници и отреждането на УПИ І – „За
културен дом“, в УПИ XV – „За озеленяване“, на
УПИ ІІІ-272 в УПИ XVIII-272, на УПИ VI-273 в
УПИ XVI-273, на УПИ VII-274 в УПИ XVII-274
и частично се променят регулационните линии
по имотните граници на УПИ ХІІІ-392, XI-353,
V-352 и І-350. Проектът се намира в общинската
администрация – Брацигово, ул. Атанас Кабов
6, ет. 2, стая 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик, чрез Община Брацигово в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
10591

Председател: Д. Николова

ОБЩИНА БРЕЗНИК
РЕШЕНИЕ № 405
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 17, решение ІІ
от 02.12.2010 г. на ОбЕС по УТ при Община Брез
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ник Общинският съвет – гр. Брезник, одобрява
проект за ПУП – парцеларен план на сервитутите
на ветрогенераторите в ПИ 044019, ПИ 044021,
м. Пазарище, и ПИ 008013, м. Лескарица, в землището на с. Гоз, община Брезник. Проектът за
ПУП – ПП е изработен с цел да се задоволят
изискванията на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти според червените
и черните линии и черните цифри в графичната
част на проекта, а терените, засегнати от сервитутите на ветрогенератори в ПИ 044019, ПИ
044021 и ПИ 008013, са посочени в регистъра на
засегнатите имоти, неразделни части от проекта.
Председател: Ив. Ставрев

9

РЕШЕНИЕ № 406
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21 ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 17, решение І от
02.12.2010 г. на ОбЕС по УТ при Община Брез
ник Общинският съвет – гр. Брезник, одобрява
проект за ПУП – ПП (парцеларен план) на трасе
и сервитут на ел.кабел 20 kV за захранване на
трафопост в УПИ І-043031 „Аквапарк и допълващи
го дейности“, кв. 37, с. Конска, преминаващ през
ПИ № 000170 – полски път, и ПИ № 000222 – път
ІV клас, от отклонителен стълб на ЕП (електропровод) 20 kV „Галови вериги“ в ПИ 040044 по
КВС на землището на с. Конска при условие към
инвестиционния проект: да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 2004 г.
за сервитутите на енергийните обекти според
червените линии и черните цифри в графичната
част на проекта, която е неразделна част към
това решение.
10

Председател: Ив. Ставрев

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-4
от 9 декември 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, Решение № 745 от 03.07.2009 г.
на Административния съд – Бургас, Решение
№ 7438 от 04.06.2010 г. на ВАС на Република
Българи я – четвърто отделение, и протокол
от 30.11.2010 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-10 6/26.11.2010 г. на областния управител на област
Бургас, одобрявам плана на новообразуваните
имоти на м. Митков мост в землището на с.
Черноморец, община Созопол, по отношение на
ползвателски имоти № 3 и 4 по приетия помощен
план на м. Митков мост, като от имот № 3 и част
от имот № 4 се обособява новообразуван имот
№ 3 с площ 600 кв. м съгласно скица № 281-П
от 09.11.2010 г., издадена от Община Созопол,
неразделна част към заповедта.
В регистъра към плана на новообразуваните
имоти (ПНИ) новообразуван имот № 3 се записва на Добри Василев Добрев и Станка Петрова
Добрева съгласно Решение № 745 от 03.07.2009 г.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

на Административния съд – Бургас, и Решение
№ 7438 от 04.06.2010 г. на ВАС на Република
България – четвърто отделение.
Новообразуван имот № 136 става с площ 734
кв. м и остава записан на Община Созопол.
Жалби против одобреното изменение могат
да се подават от заинтересуваните лица чрез
областния управител пред Административния
съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“.
10784

Областен управител: К. Гребенаров

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 40-15
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и решение
на ЕСУТ, взето с протокол № 35 от 05.11.2008 г.,
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Дава предварително съгласие със срок на
валидност 3 години за промяна предназначението
на част от имот пл. № 136, масив 27, местност
Пиринч тарла – землище кв. Ветрен, Бургас, с
площ 7926 кв.м, целият имот с площ 13,463 дка,
с начин на трайно ползване – пасище мера, за
изграждане на обекти на техническата инфраструктура – ПСОВ и ТП.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
10943

Председател: Сн. Маджарова

ВЕСТНИК

Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
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Председател: Сн. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 40-17
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и решения
на ЕСУТ, взети с протоколи № 17 от 23.06.2008 г.
и № 26 от 10.09.2010 г. Общинският съвет – гр.
Бургас, реши:
Одобрява проекта за актуализация – изменение на ПУП – ПРЗ на ж. к. Славейков – окончателен проект при условията на чл. 16 ЗУТ, заедно
с правилата и нормите за неговото прилагане със
следните изменения: УПИ ІІІ в кв. 51 да бъде
отреден за озеленяване; УПИ VІІІ, ІХ, Х, ХІ и
ХІІ в кв. 45, които са новообразувани, да бъдат
отредени за обществено обслужване, с плътност
до 20 % и височина – до един етаж. В срок 5
години считано от датата на влизане в сила на
плана не се допускат и одобряват изменения
на ПУП – ПРЗ, касаещи промяна в отреждане,
характер, начин и показатели на застрояване. За
имоти – общинска собственост, за които Община
Бургас има инвестиционни намерения в посочения
срок, изменение на ПУП може да бъде допуснато
след решение на Общинския съвет – гр. Бургас.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
10945

РЕШЕНИЕ № 40-16
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и решения
на ЕСУТ, взети с протоколи № 17 от 23.06.2008 г.
и № 26 от 10.09.2010 г., Общинският съвет – гр.
Бургас, реши:
Одобрява проекта за актуализация – изменение на ПУП – ПРЗ на ж. к. Зорница – окончателен проект при условията на чл. 16 ЗУТ, заедно
с правилата и нормите за неговото прилагане
и схемите към него със следното изменение:
Обслужващата улица между о.т. 128-129-130 да
се изтегли максимално в северна посока, като
отпадне предвиденият крайуличен паркинг за
перпендикулярно паркиране и се предвиди край
улично озеленяване южно от новопредвидената
улица в зоната до сервитута на съществуващата
жп линия съгласно предложение за изменение.
В срок 5 години считано от датата на влизане
в сила на плана не се допускат изменения на
ПУП – ПРЗ, касаещи промяна в отреждане, характер, начин и показатели на застрояване. За
имоти – общинска собственост, за които Община
Бургас има инвестиционни намерения в посочения
срок, изменение на ПУП може да бъде допуснато
след решение на Общинския съвет – гр. Бургас.

БРОЙ 4

Председател: Сн. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 40-18
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и решение
на ЕСУТ, взето с протокол № 21 от 28.07.2010 г.,
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на открит и покрит канал
в частта извън границите на урбанизираната територия, за отводняване територията южно от кв.
Лозово, главен път Бургас – Долно Езерово и ПЗ
„Север“ – кв. 28, 29, 30 и 40 от повърхностни води.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
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Председател: Сн. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 40-30
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и решение
на ЕСУТ, взето с протокол № 21 от 28.07.2010 г.,
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

Одобрява изменението на П У П – ПРЗ и
ПУП – ПУР на кв. Банево – гр. Бургас, състоящо се в урегулиране на имот пл. № 1280 в УПИ
ХХХІ-1280 в кв. 1, отреден за малкоетажно свободно стоящо жилищно застрояване – показано
със застроителни линии и градоустройствени
показатали в матрица и таблица, при което се
променя трасето на улица между о.т. 242 и о.т.
267, както и границите на УПИ ХХІ-30 в кв. 1 и
на УПИ II, III, IV и V в кв. 26, обособява се нов
УПИ XXX – за озеленяване в кв. 1, и се заличава
УПИ ІХ – за озеленяване в кв. 26, съгласно кафявите, зелените, виолетовите, червените, сините
и черните линии и надписи и условни цветове
върху приложения към тази заповед проект.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
10947

Председател: Сн. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 41
от 18 и 23 ноември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и чл. 3, ал. 3, т. 2
ЗПСК Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Допълва годишната план-програма за работа
на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство за 2010 г.
и списъка с обекти за приватизация със следния
общински имот: почивна база (собственост на
„Обреден комплекс“ – ЕООД) в местността Ковач
в землището на с. Звездец, община Малко Търново.
2. Обектът да се приватизира чрез метод на
приватизация – публичен търг с явно наддаване.
3. Да не се извършват разпоредителни сделки
с имуществото на обособения обект, сключването на договори за наем, аренда, дялово участие,
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити с общински
имоти.
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Председател: Сн. Маджарова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-14
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение-протокол № 33
от 22.04.2010 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и решение-протокол № 6 от 30.11.2010 г. на
Надзорния съвет Агенцията за приватизация и
публично-частно партньорство – Бургас, реши:
1. Да се проведе на 17-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 17 ч. в заседателната залата на Община Бургас,
ул. Александровска 26, публичен търг с явно
наддаване за продажба на общински нежилищен
имот: ателие, ж.к. Бр. Миладинови, бл. 41, вх. Б,
ет. 12, Бургас, с РЗП 85,47 кв.м с начална тръжна
цена в размер 100 300 лв., стъпка на наддаване
1000 лв. и депозит за участие 10 000 лв.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 7

2. Тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и ПЧП, ул. Конт
Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от 9 до
17 ч. в срок до 16-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ на цена 200 лв., платими в брой в касата на агенцията. Физическите лица закупуват
лично или с нотариално заверено пълномощно.
Юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние и документ за самоличност,
ако закупуват лично или с пълномощно, издадено
от управителя (директора), което да е нотариално
заверено, ако се закупува чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие в размер 10 000 лв. да
се внесе по банков път до 16-ия ден включително
от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ по IBAN сметка на Агенцията
за приватизация и ПЧП, Бургас, № BG 28 SOMB
9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД,
Бургас – SOMBBGSF. Връщането на депозита се
извършва безкасово – с платежно нареждане по
банковата сметка на кандидата в срок пет работни
дни след изтичането на срока за обжалване на
решението на Надзорния съвет на агенцията за
определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител на агенцията през всички работни дни до
16-ия ден включително от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ след представен платежен документ за закупена тръжна
документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търга – в агенцията, всеки работен
ден до 16-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Изпращане на предложения по пощенски път
не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
Председател на Надзорния съвет: Д. Славов
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РЕШЕНИЕ № I-15
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 5 и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение-протокол № 33
от 22.04.2010 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и решение-протокол № 7 от 15.12.2010 г. на
Надзорния съвет Агенцията за приватизация и
публично-частно партньорство – Бургас, реши:
1. Да се проведе на 19-ия ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 17 ч. в заседателната залата на Община
Бургас, ул. Александровска 26, публичен търг с
явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот: ателие № М.А. мансарден етаж, ул.
Странджа 36, Бургас, със застроена площ от 47,31
кв.м, с начална тръжна цена в размер 43 000 лв.
без ДДС, стъпка на наддаване 650 лв. и депозит
за участие в размер 4300 лв.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

2. Тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и ПЧП, ул. Конт
Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от 9
до 17 ч., в срок до 18-ия ден включително от
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ на цена 200 лв., платими в брой в
касата на агенцията. Физическите лица закупуват
лично или с нотариално заверено пълномощно.
Юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние и документ за самоличност,
ако закупуват лично, или с пълномощно, издадено
от управителя (директора), което да е нотариално
заверено, ако се закупува чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие в размер 4300 лв. да
се внесе по банков път до 18-ия ден включително
от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ по IBAN сметка на Агенцията
за приватизация и ПЧП, Бургас, № BG 28 SOMB
9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД,
Бургас, SOMBBGSF. Връщането на депозита се
извършва безкасово – с платежно нареждане по
банковата сметка на кандидата в срок пет работни
дни след изтичането на срока за обжалване на
решението на Надзорния съвет на агенцията за
определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител на агенцията през всички работни дни до
18-ия ден включително от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ след представен платежен документ за закупена тръжна
документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търга – в агенцията всеки работен
ден до 18-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Изпращане на предложения по пощенски път
не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
7. Върху достигнатата крайна тръжна цена са
начислява 20% ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 ЗДДС
във връзка с § 1, ал. 5б от допълнителните разпоредби на ЗДДС.
Председател на Надзорния съвет: Д. Славов
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-10-7706-368
от 20 декември 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА одобрявам
плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000
на местност Ветите лозя – строителни граници
по § 4, ал. 3 ПЗРЗСПЗЗ, землище с. Приселци,
община Аврен, област Варна, който е изложен в
Информационен център – Аврен, Община Аврен.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
10988

Областен управител: Д. Симеонов
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ЗАПОВЕД № РД-10-7706-370
от 21 декември 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА одобрявам плана
на новообразуваните имоти на земеделски земи
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ в мащаб 1:1000 на местност
Черноморска панорама (Ювез), кадастрален район
600, землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, който е изложен в административната
сграда на Община Аксаково в ритуалната зала.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
10989

Областен управител: Д. Симеонов

ЗАПОВЕД № РД-10-7706-371
от 21 декември 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА одобрявам плана
на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 на
част от селищно образувание по § 4, ал. 2 ПЗРЗСПЗЗ „Могилите“ (местност Сухата чешма),
кадастрален район 504, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, който е изложен в
административната сграда на Община Аксаково
в ритуалната зала.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
10990

Областен управител: Д. Симеонов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1129
от 18 ноември 2010 г.
На основание чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК,
чл. 21 ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 5 и 6 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
Допълва Решение № 895 от 22.04.2010 г. (ДВ,
бр. 34 от 2010 г.) относно приватизация на общински нежилищни имоти в с. Пчелище, като
създава нова т. 10 със следния текст:
„10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи
поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата
за повторен търг при условията на това решение.“
10882

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1147
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК,
чл. 21 ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 5 и 6 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
Допълва решения № 797 от 21.01.2010 г. (ДВ,
бр. 9 от 2010 г.) относно продажба на общински
нежилищен имот в с. Дичин, № 896 от 22.04.2010 г.
(ДВ, бр. 34 от 2010 г.) относно продажба на
общински нежилищни имоти в с. Войнежа,
№ 1007/2010 г. (ДВ, бр. 63 от 2010 г.) относно
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продажба на HDPE тръба и № 1008/2010 г. (ДВ,
бр. 63 от 2010 г.) относно продажба на обособен
обект във Велико Търново, като създава нова
т. 10 със следния текст:
„10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
датата за повторен търг при условията на това
решение.“
Председател: Ал. Чокойски
10883

ОБЩИНА ВЪРБИЦА
РЕШЕНИЕ № 1-1
от 3 ноември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т.
8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Върбица,
съгласува проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план, фаза: предварителен
проект, вариант І, за обект „Набуко“ на територията на Република България, преминаващ през
общински имоти на територията на община Върбица със следната корекция: вместо трасе С121С122-С123-С124 се приема ново трасе: С121-С124.
Председател: К. Хасан
12

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 665
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, одобрява
нивелетен проект за вертикално планиране на
прилежащи улици към кв. 601, 602, 603, 604, 605,
606, 607, 608 по действащия регулационен план
на централна градска част, Горна Оряховица.
Председател: Д. Костадинов
10592
РЕШЕНИЕ № 699
от 15 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, одобрява проект на ПУП (парцеларен план) за обект
„Водопровод на ул. Руен – водопроводно отклонение Клон 1“, Горна Оряховица. Водопроводното
отклонение преминава през поземлени имоти
№ 036034 – нива (частна собственост на Неда
Капнилова), и № 000346 – публична общинска
собственост (полски път), м. Камънето, по КВС
на гр. Горна Оряховица.
Председател: Д. Костадинов
10593

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
РЕШЕНИЕ № 794
от 29 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1
и чл. 124, ал. 3 ЗУТ и Решение № КЗЗ-14 от
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2.11.2010 г. на Министерството на земеделието
и храните – Комисия за земеделски земи, Общинският съвет – гр. Долна Митрополия, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – ПЗ (план за застрояване) в местност
Влашки баир в землището на с. Подем, община
Долна Митрополия, област Плевен, за поземлени
имоти № 022065 и 022066 за изграждане на обект:
„Фотоволтаична централа“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Долна Митрополия до Административния
съд – Плевен.
339

Председател: П. Герашка

ОБЩИНА ДУЛОВО
РЕШЕНИЕ № 491
от 3 декември 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1,
чл. 124, ал. 3, чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1
и чл. 109, ал. 2 ЗУТ и Решение VІІ на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
Общинският съвет – гр. Дулово, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване – предварителен проект за промяна предназначението на
поземлен имот № 000067 за изграждане на цех
за заготовка на плодове в землището на с. Прохлада, местността Бостанлъка, с възложител
„Калея – 2010“ – ООД, с. Прохлада, и управител
Любен Демиров Стефанов съгласно приложен
проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
10686

Председател: С. Галиб

ОБЩИНА ДУПНИЦА
РЕШЕНИЕ № 135
от 30 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Дупница, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за линеен обект – трасе
на „Разпределителен газопровод“ от Газоизмервателната станция (ГИС) в поземлен имот 010053 по
КВС на землището на с. Блатино, собственост на
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, до газоразпределителната мрежа на гр. Дупница. Трасето преминава през
поземлен имот 010052 по КВС на землището на с.
Блатино; през имоти с идентификатори 56349.1.10,
56349.1.9, 56349.9.5, 56349.9.4, 56349.9.3, 56349.10.1,
56349.0.127, 56349.6.1, 56349.6.2, 56349.6.37, 56349.6.3
по кадастралната карта на с. Пиперево и през
имоти с идентификатори 68789.559.13, 68789.553.8,
68789.0.539, 68789.0.544, 68789.601.55, 68789.0.13,
68789.0.516, 68789.0.500, 68789.0.18, 68789.0.499 по
кадастралната карта на гр. Дупница. Към проекта са включени и: площадка за СК1, за която
се променя предназначението на 30 кв.м земеделска земя, представляваща част от поземлен
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имот № 010052 (с нов проектен № 010061) по
КВС на землището на с. Блатино, и площадка за
Автоматична газорегулаторна станция (АГРС),
за която се променя предназначението на 1230
кв.м земеделска земя, представляваща част от
поземлен имот с идентификатор 56349.6.37 (с нов
проектен идентификатор 56349.6.49) по кадастралната карта на с. Пиперево.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Кюстендил.
8

Председател: Я. Тодоров

РЕШЕНИЕ № 1164
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4390 от
8.10.2010 г. по преписка вх.№ УТ2_20-1301/2010 г.
от „Моя земя“ – ЕООД, окомплектована съгласно
изискванията и във връзка с Решение № 787 от
26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, и след становище на постоянната комисия
по териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура и постоянната комисия
по промишленост, селско и горско стопанство
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, одобрява
ПУП – ПЗ „за Логистичен център с офис сграда
и паркинг“ на имот № 140040 в землището на с.
Столник, община Елин Пелин, Софийска област.

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1167
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4387 от
7.10.2010 г. по преписка вх. № УТ2_20-1305/2010 г.
от „Моя земя“ – ЕООД, окомплектована съгласно
изискванията и във връзка с Решение № 787 от
26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, и след становище на постоянната комисия
по териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура и постоянната комисия
по промишленост, селско и горско стопанство
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, одобрява
ПУП – ПЗ „за Логистичен център с офис сграда
и паркинг“ на имоти № 117005 и 117006 в землището на с. Столник, община Елин Пелин,
Софийска област.

Председател: Г. Костов

Председател: Г. Костов
10725

РЕШЕНИЕ № 1165
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4389 от
8.10.2010 г. по преписка вх. № УТ2_20-1302/2010 г.
от „Моя земя“ – ЕООД, окомплектована съгласно
изискванията и във връзка с Решение № 787 от
26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, и след становище на постоянната комисия
по териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура и постоянната комисия
по промишленост, селско и горско стопанство
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, одобрява
ПУП – ПЗ „за Логистичен център с офис сграда
и паркинг“ на имоти № 142036 и 142037 в землището на с. Столник, община Елин Пелин,
Софийска област.
10723
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7.10.2010 г. по преписка вх. № УТ2_20-1303/2010 г.
от „Моя земя“ – ЕООД, окомплектована съгласно
изискванията и във връзка с Решение № 787 от
26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, и след становище на постоянната комисия
по териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура и постоянната комисия
по промишленост, селско и горско стопанство
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, одобрява
ПУП – ПЗ „за Логистичен център с офис сграда
и паркинг“ на имоти № 140012 и 140045 в землището на с. Столник, община Елин Пелин,
Софийска област.
10724

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
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Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1166
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4388 от

РЕШЕНИЕ № 1168
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4386 от
7.10.2010 г. по преписка вх. № УТ2_20-1306/2010 г.
от „Моя земя“ – ЕООД, окомплектована съгласно
изискванията и във връзка с Решение № 787 от
26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, и след становище на постоянната комисия
по териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура и постоянната комисия
по промишленост, селско и горско стопанство
Общинския съвет – гр. Елин Пелин, одобрява
ПУП – ПЗ „за Логистичен център с офис сграда
и паркинг“ на имоти № 141009, 141025, 142012 и
142014 в землището на с. Столник, община Елин
Пелин, Софийска област.
10726

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1169
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4397 от
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8.10.2010 г. по преписка вх. № УТ2_20-1307/2010 г.
от „Моя земя“ – ЕООД, окомплектована съгласно
изискванията и във връзка с Решение № 787 от
26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, и след становище на постоянната комисия
по териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура и постоянната комисия
по промишленост, селско и горско стопанство
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, одобрява
ПУП – ПЗ „за Логистичен център с офис сграда
и паркинг“ на имоти № 141022 и 142007 в землището на с. Столник, община Елин Пелин,
Софийска област.
Председател: Г. Костов
10727
РЕШЕНИЕ № 1170
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4396 от
8.10.2010 г. по преписка вх. № УТ2_20-1258/2010 г.
от Борислав Ефтимов Луканов, окомплектована
съгласно изискванията и във връзка с Решение
№ 787 от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, и след становище на постоянната
комисия по териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура и постоянната
комисия по промишленост, селско и горско стопанство Общинският съвет – гр. Елин Пелин,
одобрява ПУП – ПЗ „за производствени, складови
дейности“ на имот № 129016 в землището на с.
Лесново, община Елин Пелин, Софийска област.
10728

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1171
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4395 от
8.10.2010 г. по преписка вх. № УТ2_20-1319/2010 г.
от „Глориент инвестмънт БГ“ – ЕООД, окомплектована съгласно изискванията и във връзка
с Решение № 787 от 26.11.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, и след становище на
постоянната комисия по териториално селищно
устройство, строителство и инфраструктура и
постоянната комисия по промишленост, селско
и горско стопанство Общинският съвет – гр.
Елин Пелин, одобрява ПУП – ПЗ „за складови
дейности“ на имот № 101026 в землището на с.
Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област.
10729

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1172
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4394 от
8.10.2010 г. по преписка вх. № УТ2_20-1320/2010 г.
от „К енд К – ЛТД“ – ООД, окомплектована

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 1

съгласно изискванията и във връзка с Решение
№ 787 от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, и след становище на постоянната
комисия по териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура и постоянната
комисия по промишленост, селско и горско стопанство Общинският съвет – гр. Елин Пелин,
одобрява ПУП – ПЗ „за складови дейности“ на
имот № 165052 в землището на с. Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област.
10730

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1173
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4393 от
8.10.2010 г. по преписка вх. № УТ2_20-1321/2010 г.
от „К енд К – ЛТД“ – ООД, окомплектована
съгласно изискванията и във връзка с Решение
№ 787 от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, и след становище на постоянната
комисия по териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура и постоянната
комисия по промишленост, селско и горско стопанство Общинският съвет – гр. Елин Пелин,
одобрява ПУП – ПЗ „за складови дейности“ на
имот № 164025 в землището на с. Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област.
10731

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1174
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4328 от
9.09.2010 г. по преписка вх. № УТ2_20-1333/2010 г.
от „СМ – 9“ – ООД, окомплектована съгласно
изискванията и във връзка с Решение № 787 от
26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, становище с вх. № ОА-4328/2 от 11.10.2010 г.
и след становище на постоянната комисия по
териториално селищно устройство, строителство
и инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, одобрява ПУП – ПРЗ на имот пл. № 491
в УПИ І – за стопански двор на ТКЗС, кв. 1, с.
Доганово, и имот № 000369 по КВС на землището
на с. Доганово, с който за имотите се образува
УПИ ІІ-000369, 491 – за производствена, складова
и търговска дейност в кв. 1 по ЗРП (ПУП) на с.
Доганово, община Елин Пелин, Софийска област.
10732

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1175
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4319 от
7.09.2010 г. по преписка вх. № УТ2_20-1227/2010 г.
от Венцислав Тодоров Тодоров, окомплектована

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

съгласно изискванията и във връзка с Решение
№ 787 от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, становище с вх. № ОА-4319/2 от
11.10.2010 г. и след становище на постоянната
комисия по териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – ПЗ „за
жилищно строителство“ (ниско застрояване) на
имот № 059026 по КВС на землището на с. Равно
поле, община Елин Пелин, Софийска област.
10733

Председател: Г. Костов

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 653
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 67, ал. 1 и чл. 150,
ал. 6 ЗУТ, чл. 34, ал. 6 ЗОС, във връзка с чл. 295,
ал. 7 ЗЕС Общинският съвет – гр. Полски Тръмбеш, реши:
Одобрява ПУП – парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – „междуселищна оптична връзка между гр. Полски
Тръмбеш със с. Климентово и гр. Полски Тръмбеш със с. Раданово“ като част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива (КПИИ),
както следва:
– трасе на подземен оптичен кабел в участъка от т. 13 (кш 1) до т. 11 от поземлен имот
кад.№ 57354.041.042 (полски път); участъка от т.
11 до т. 9 от кад. № 57354.026.177 (полски път);
участъка от т. 9 до т. 5 от кад. № 57354.040.0059
(полски път); участъка от т. 5 до т. 4 от кад.
№ 57354.040.061 (полски път) по кадастралната
карта на гр. Полски Тръмбеш; участъка от т. 4 до
т. 1 (кш 2) от поземлен имот 41246.000.541 (полски път) по КВС на с. Климентово и координати
на точките по координатен регистър на трасето
съгласно ПУП – парцеларния план;
– трасе на подземен оптичен кабел в участъка от т. 14 (кш 3) до т. 16 по улица кад.
№ 57354.300.2610 по КК на гр. Полски Тръмбеш
(публична общинска собственост), участъка от
т. 16 до т. 24 (кш 4) в обхвата на поземлен имот
с идентификатор № 61279.0.109 (общински път)
по КВС на с. Раданово и координати на точките
по координатен регистър на трасето съгласно
ПУП – парцеларния план.
Учредява право на прокарване в полза на
„Телнет“ – ЕООД, Велико Търново, на подземни
оптични кабели по така описаните трасета.
10951

Председател: К. Маринов

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 538
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 6, ал. 2
ЗПСК, чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата
за възлагане на дейности, свързани с подготовката за приватизация Общинският съвет – гр.
Попово, реши:
1. Допълва списъка по чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК
със следните обекти:
1 .1 . п о з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
№ 57649.503.3732 с площ 8318 кв.м в промишлена зона на гр. Попово;
1.2 . поз ем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 57640.503.3734 с площ 7816 кв.м в промишлена
зона на гр. Попово;
1.3. трети етаж от триетажна административна
сграда с площ 214 кв.м заедно с изба № 1 със
светла площ 28,99 кв.м и изба № 2 със светла
площ 12,25 кв.м на ул. Ал. Стамболийски, Попово, кв. 88;
1.4. УПИ-VIII, кадастрален № 762, кв. 62, с
площ 1290 кв.м, с. Садина.
2. На обектите по т. 1 да се изготви пазарна
оценка и правен анализ от лицензиран оценител
чрез преки преговори съгласно Наредбата за анализи на правното състояние и приватизационни
оценки на обекти, подлежащи на приватизация.
Упълномощава кмета на общината да възложи
изготвянето на същите.
Председател: Т. Трифонов
10789

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
РЕШЕНИЕ № 42-581
от 17 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6
ЗУТ Общинският съвет – гр. Провадия, одобрява
ПУП – ПРЗ ( подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване) за поземлен имот
№ 22144, целият с площ 3000 м 2 , категория ІV,
местност Крушака, землище на с. Староселец, при
граници на имота: нива № 022143, № 000031 – населено място, № 000072 – полски път, по плана
за земераздел яне на с. Староселец, община
Провадия, област Варна, при което се променя
предназначението му от „нива“ за „жилищно
строителство“.
На основание чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез Община Провадия до Административния съд – Варна.
Председател: Д. Агностева
10719
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