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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Постановление
№ 151 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 64 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 89
от 2005 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 100 от 2008 г.
и бр. 79 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 4, ал. 3 се създава т. 6:
„6. документ, удостоверяващ правото на
ползване на спортен обект и/или съоръжение.“
§ 2. В чл. 5, ал. 3 т. 3 – 5 се отменят.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Спортните федерации приемат правилата
по чл. 17, ал. 2, т. 3 от Закона за физическото
възпитание и спорта и извършват ежегодна
категоризация на спортните клубове – нейни
членове, по следните критерии:
1. брой нива на подготовка – според спецификата на спорта:
а) подготвителни групи;
б) момчета/момичета от 10 до 12 г.;
в) момчета/момичета от 12 до 14 г.;
г) кадети/кадетки, юноши/девойки младша
възраст;
д) юноши/девойки старша възраст;
е) младежи/девойки;
ж) мъже/жени;

2. брой треньори, отговарящи на изискванията на чл. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта;
3. брой спортисти със статут на високоразряден спортист;
4. брой спортисти, включени в националните
отбори за съответната възрастова група;
5. брой спечелени медали и призови места
от олимпийски игри, световни първенства и
европейски първенства за съответната възрастова група;
6. брой картотекирани спортисти по отделните възрастови групи;
7. брой участници в проявите от държавния
спортен календар;
8. предлагани спортни услуги на населението.
(3) Спортните федерации могат да предвиждат допълнително и други критерии според
спецификата на съответния вид спорт.“
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „чл. 17б, ал. 3“ се заменят
с „чл. 17б, ал. 4“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Процедурата по издаване, подновяване,
отказване и отнемане на спортна лицензия се
урежда с наредбата по чл. 17, ал. 1 от Закона
за физическото възпитание и спорта.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Създава се ал. 5:
„(5) В 7-дневен срок от влизането в сила
на заповедта, с която се отказва подновяване
или се отнема спортна лицензия, както и от
прекратяване действието на спортната лицензия
по чл. 17в, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта регистрацията на спортната
организация и на спортните клубове, членуващи
в нея, се заличава служебно от Националния
регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове.“
§ 5. В чл. 8 изречение второ се заличава.
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§ 6. В чл. 13, ал. 1 накрая се поставя запетая
и се добавя „чрез сключен договор за спортна
подготовка и развитие“.
§ 7. В чл. 14, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. изпълнителния директор на Антидопинговия център;“.
§ 8. В чл. 15 се създава т. 6:
„6. при прекратено членство на спортен клуб
в спортна федерация.“
§ 9. В чл. 19 се създава ал. 4:
„(4) Прехвърлянето или преотстъпването
на състезателни права на друга държава на
състезател със статут на високоразряден спортист се извършва след предварително писмено
съгласие на министъра на физическото възпитание и спорта.“
§ 10. В чл. 20 ал. 3 се изменя така:
„(3) Всяка спортна федерация приема правилник за условията и реда за трансфер и
преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и спортистите професионалисти, утвърден от министъра на физическото
възпитание и спорта при спазване разпоредбите
на чл. 35б, 35в и 35г от Закона за физическото
възпитание и спорта.“
§ 11. В чл. 21, ал. 1 думите „и утвърден от
председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заличават.
§ 12. В чл. 22, ал. 2 след думата „обучение“
се добавя „по методика, утвърдена от експертния съвет по чл. 8а от Закона за физическото
възпитание и спорта“ и се поставя запетая.
§ 13. В чл. 23 ал. 1 се изменя така:
„(1) Министърът на физическото възпитание
и спорта организира създаването и води публичен национален регистър на лицензираните
спортни организации и на членуващите в тях
спортни клубове.“
§ 14. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Вписване на спортен клуб в Националния
регистър се извършва по писмено предложение
от спортната организация до министъра на физическото възпитание и спорта. Предложението
се подава по утвърден образец в 7-дневен срок
от решението на компетентните на спортната
организация органи за приемане на спортния
клуб за неин член.“
2. В ал. 2 се създава т. 3:
„3. удостоверение за вписване в централния
регистър към Министерството на правосъдието – за юридическите лица с нестопанска цел,
определени за извършване на общественополезна дейност.“
§ 15. В чл. 27, т. 1, буква „з“ думите „адресите и ЕГН“ се заличават.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

§ 16. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Спортните организации в 7-дневен срок
от приемането на решение за прекратяване на
членство на спортен клуб следва да представят
копие на протокола от заседанието на ръководния си орган, на което е взето решението,
с посочване на мотивите за прекратяване на
членството.“
§ 17. В чл. 31, ал. 2 след думата „учениците“ се поставя запетая и се добавя „в т. ч. на
учениците с увреждания“ и се поставя запетая.
§ 18. Създават се чл. 34а – 34з:
„Чл. 34а. Държавните и общинските спортни училища осигуряват общообразователна и
спортна, а след завършен VIII клас – и професионална подготовка. Обучението на учениците
за придобиване на професионална квалификация
се извършва при условията и по реда на Закона
за професионалното образование и обучение.
Чл. 34б. Държавните спортни училища се
финансират със средства от държавния бюджет
чрез Министерството на физическото възпитание и спорта и отговарят на следните критерии:
1. да задоволяват образователните и спортните интереси и потребности на ученици в една
и повече от една област в страната;
2. да осигуряват професионално обучение и
квалификация на учениците;
3. да имат постигнати призови класирания
в международни, европейски и световни първенства и олимпийски игри през последните
4 години;
4. да имат създадени условия за ползване
на функционално годна спортна материална
база, съобразена със спецификата на съответния вид спорт;
5. спортно-педагогическите кадри да имат
завършена минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ със специалност
„учител по физическо възпитание и спорт“ или
„треньор по вид спорт“;
6. да имат създадена организация за двуразов
режим на тренировки;
7. да разполагат с възможности за интернатно
или полуинтернатно обучение;
8. да имат създаден център за подготовка на
високоразрядни спортисти по един или повече
от един вид спорт.
Чл. 34в. (1) Държавните спортни училища се
откриват, преобразуват и закриват със заповед
на министъра на образованието, младежта и
науката след мотивирано предложение от министъра на физическото възпитание и спорта.
Предложението на министъра на физическото
възпитание и спорта за откриване и закриване
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на държавни спортни училища е въз основа
на становище на регионалния инспекторат по
образованието. Предложението на министъра
на физическото възпитание и спорта за преобразуване на общински спортни училища в
държавни спортни училища е въз основа на
предложение от съответния общински съвет
и становище на регионалния инспекторат по
образованието.
(2) Предложението за откриване на спортни
училища по ал. 1 съдържа:
1. мотиви за необходимостта от откриване;
2. становище на регионалния инспекторат
по образованието;
3. наименование и адрес на спортното
училище;
4. вид на училището, степен на образование,
форми на обучение, професии;
5. информация за общия брой на учениците, броя на учениците по вид спорт, класове
и видове спорт;
6. информация за материално-техническото, кадровото и финансовото осигуряване на
дейността на спортното училище;
7. акт за собственост и/или договор за
ползване на базата;
8. декларация от вносителя за спазване на
изискванията съгласно наредбата по чл. 36,
ал. 3 от Закона за здравето;
9. сертификат за съответствие с правилата
и нормите за пожарна безопасност, издаден от
специализираните контролни органи на Министерството на вътрешните работи;
10. сведения за достъпна архитектурна среда,
в случай че в училището се обучават ученици,
практикуващи спорт за хора с увреждания.
(3) Предложението за преобразуване на
спортни училища по ал. 1 съдържа:
1. мотиви за необходимостта от преобразуване;
2. становище на регионалния инспекторат
по образованието;
3. наименование и адрес на спортното
училище;
4. вид на училището, степен на образование,
форми на обучение, професии;
5. информация за общия брой на учениците, броя на учениците по вид спорт, класове
и видове спорт;
6. информация за спортните успехи на учениците през последните 4 години;
7. информация за материално–техническото, кадровото и финансовото осигуряване на
дейността на училището;
8. акт за собственост и/или договор за
ползване на базата;
9. предложение за съхранение на задължителната документация при преобразуване.
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(4) Предложението за закриване на спортни
училища по ал. 1 съдържа:
1. мотиви за необходимостта от закриване;
2. становище на регионалния инспекторат
по образованието;
3. наименование и адрес на спортното
училище;
4. вид на училището, степен на образование,
форми на обучение, професии;
5. информация за общия брой на учениците, броя на учениците по вид спорт, класове
и видове спорт;
6. предложение за възможностите за пренасочване на учениците;
7. информация за материално-техническото, кадровото и финансовото осигуряване на
дейността на спортното училище;
8. акт за собственост и предложение за
разпределение, прехвърляне и използване на
сградния фонд и на материално-техническата
база;
9. предложение за съхранение на задължителната документация.
Чл. 34г. (1) В държавните и общинските
спортни училища след проверка на способностите по вид спорт се приемат ученици в
V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ клас в съответствие със
Закона за народната просвета при условията и
по реда, определени в наредба на министъра
на физическото възпитание и спорта, съгласувана с министъра на образованието, младежта
и науката.
(2) Приемането на ученици в държавните и
общинските спортни училища се извършва по
утвърден държавен план-прием за съответната
учебна година, с който се определя броят на
учениците за обучение по видове спорт.
(3) Предложения за държавен план-прием
на директорите на държавните и общинските
спортни училища се подават до 31 януари на
текущата година в Министерството на физическото възпитание и спорта.
(4) Министърът на физическото възпитание и
спорта изготвя проект на държавния план-прием
и го предлага за съгласуване от министъра на
образованието, младежта и науката.
(5) Държавният план-прием за държавните
и общинските спортни училища се утвърждава
за всяка учебна година в срок до 31 март със
заповед на министъра на физическото възпитание и спорта след съгласуване с министъра
на образованието, младежта и науката.
(6) Утвърденият „Списък – образец № 1“ на
държавните спортни училища се представя в
Министерството на физическото възпитание и
спорта в срок до 10 октомври.
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Чл. 34д. (1) Учебните програми по спортна подготовка се разработват от българските
спортни федерации и се съгласуват с министъра
на физическото възпитание и спорта.
(2) Съгласуваните с министъра на физическото възпитание и спорта учебни програми
по спортна подготовка в спортните училища се
утвърждават от министъра на образованието,
младежта и науката по предложение на министъра на физическото възпитание и спорта.
(3) Учебните програми по професии, включени в списък на професиите за професионално
образование и обучение – професионално направление „спорт“, се утвърждават от министъра на образованието, младежта и науката
след съгласуване с министъра на физическото
възпитание и спорта.
Чл. 34е. (1) Организацията на учебния процес
в държавните и общинските спортни училища
е целодневна.
(2) Професионалното обучение в спортните
училища се осъществява в средната степен на
образование – ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас, в съчетание
с общообразователната и спортната подготовка.
(3) Учебната и производствената практика
на учениците от спортните училища се осъществява в рамките на предвиденото учебно
съдържание в учебния план.
(4) Спортните клубове, които имат договор
за спортна подготовка на учениците от спортното училище, ползват с предимство спортната
база – общинска и държавна собственост, на
територията на която се намира училището.
Чл. 34ж. (1) Държавните и общинските
спортни училища се управляват и представляват от директор.
(2) Длъжността „директор“ на държавно
спортно училищe се заема въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.
(3) Министърът на физическото възпитание и спорта назначава със заповед комисия
за провеждане на конкурса. В комисията се
включва и представител на Министерството на
образованието, младежта и науката.
(4) Министърът на физическото възпитание
и спорта сключва и прекратява трудовите договори с директорите на държавните спортни
училища.
Чл. 34з. (1) Финансирането на държавните
и общинските спортни училища се осъществява със средства от държавния бюджет чрез
Министерството на физическото възпитание и
спорта – за държавните училища, и чрез общинските бюджети – за общинските училища.
(2) Размерът на средствата се определя съгласно държавните образователни изисквания
за едногодишна издръжка на ученик в спортно
училище.“
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§ 19. В чл. 36, ал. 1 изречение първо се
изменя така:
„Задължителните занимания по физическо
възпитание и спорт във висшите училища от
60 часа за образователно-квалификационната
степен „бакалавър“ или за образователно-квалификационната степен „магистър“ се включват
в учебния план за обучение по съответната
специалност.“
§ 20. В чл. 38, ал. 2 след думата „населението“ се поставя запетая, добавя се „в т. ч.
от хората с увреждания“ и се поставя запетая.
§ 21. В чл. 39, ал. 1 след думите „учащите
се“ се поставя запетая, добавя се „в т. ч. от
хората с увреждания“ и се поставя запетая.
§ 22. В чл. 41 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „съобразяване“ се
добавя „с наличната спортна база“ и се поставя
запетая.
2. В ал. 2 след думите „във взаимодействие“
се добавя „с ръководствата на детските градини“
и се поставя запетая.
§ 23. Членове 48 и 49 се отменят.
§ 24. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „спортните федерации“
се поставя точка и текстът до края се заличава.
2. В ал. 3 изречение второ се заличава.
§ 25. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. Към министъра на физическото
възпитание и спорта се създава консултативно
звено – Експертен съвет по физическо възпитание и спорт, чиито функции са определени
в чл. 8а, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта.“
§ 26. В чл. 54 след думата „академия“ се
добавя „Васил Левски“.
§ 27. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „наредбата по чл. 6, ал. 2“
се заменят с „наредбата по чл. 6, ал. 3“.
2. В ал. 3 думите „наредбата по чл. 6, ал. 2“
се заменят с „наредбата по чл. 6, ал. 3“.
§ 28. В чл. 68, ал. 1 думите „Националната
комисия за допингов контрол“ се заменят с
„Антидопинговия център“.
§ 29. В глава девета в наименованието на
раздел I след думата „държавна“ се добавя „и
общинска“.
§ 30. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „държавна“ се добавя
„и общинска“.
2. Досегашната ал. 4 става ал. 3 и в нея се
създава изречение второ:
„Разпореждането със спортни обекти – частна общинска собственост, се извършва по реда
на Закона за общинската собственост и наред-
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бата по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската
собственост, приета от съответния общински
съвет.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 31. В чл. 73 ал. 1 се изменя така:
„(1) Спортни обекти или обособени части от
тях – публична държавна и публична общинска
собственост, могат да се отдават под наем на
спортни организации по смисъла на чл. 10,
ал. 2 от Закона за физическото възпитание
и спорта – юридически лица с нестопанска
цел, за осъществяване на общественополезна
дейност, чиято основна дейност съответства на
предназначението на имота.“
§ 32. В чл. 77 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „организация“ се
поставя точка и текстът до края се заличава.
2. Досегашната ал. 4 става ал. 2.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Договорът за наем се сключва при наемна цена, определена от независим оценител,
притежаващ сертификат за правоспособност по
Закона за независимите оценители.“
§ 33. В чл. 80, ал. 5, изречение първо след
думата „всички“ се добавя „присъстващи“.
§ 34. В чл. 81, ал. 1 думите „названието на
обекта на конкурса и адресът на подателя“ се
заменят с „наименованието на обекта на конкурса, името и адресът на кандидата“.
§ 35. В чл. 83 ал. 3 се изменя така:
„(3) Ако при разглеждане на предложенията
се установи, че някой от членовете на комисията е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси с някой от кандидатите в конкурса или с членове на негови управителни
или контролни органи, се извършва замяна с
резервен член.“
§ 36. В чл. 85, изречение второ думите
„участник“ и „участници“ се заменят съответно
с „кандидат“ и „кандидати“.
§ 37. В чл. 86 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „участника“ се заменя с
„кандидата“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс в 14-дневен срок от съобщаването є на
заинтересуваните лица.“
§ 38. В чл. 94, ал. 3 думата „участникът“ се
заменя с „кандидатът“.
§ 39. В глава девета се създава раздел IIа:
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„Раздел IIа
Учредяване безвъзмездно право на строеж върху
недвижими имоти – държавна или общинска
собственост
Чл. 95б. (1) Върху недвижими имоти – публична или частна държавна собственост, с изключение на имотите – изключителна държавна
собственост, може да се учредява безвъзмездно
право на строеж на спортни федерации за
изграждане на спортни обекти и/или съоръжения. Правото на строеж се учредява за срок
не по-дълъг от 30 години. Срокът започва да
тече от датата на влизане в сила на договора
за учредяване правото на строеж.
(2) Спортната федерация по ал. 1 трябва
да отговаря на условията по чл. 50г, ал. 2 от
Закона за физическото възпитание и спорта.
(3) Правото на строеж по ал. 1 се учредява
от областния управител по местонахождението
на имота въз основа на решение на Министерския съвет. Решението на Министерския съвет
се приема въз основа на мотивиран доклад
на министъра на физическото възпитание и
спорта, изготвен въз основа на предложение
на комисията по чл. 50г, ал. 7 от Закона за
физическото възпитание и спорта.
(4) Исканията за учредяване безвъзмездно
право на строеж по ал. 1 се подават до министъра на физическото възпитание и спорта.
Подадените искания се оповестяват на интернет
страницата на Министерството на физическото
възпитание и спорта и в един централен всекидневник в 7-дневен срок от постъпването им.
(5) В срок до два месеца от деня на оповестяването по реда на ал. 4 искания за учредяване
безвъзмездно право на строеж могат да подават
и други спортни федерации, които отговарят
на условията по ал. 2.
(6) Всяко искане по ал. 5 следва да бъде
мотивирано, да се отнася до конкретно определен недвижим имот – публична или частна
държавна собственост, да съдържа данни за
кандидата и информация за спортната му дейност. Към искането се прилагат:
1. декларация за наличие на обстоятелството по ал. 2, т. 1 и липса на обстоятелствата
по чл. 50г, т. 2 – 4 от Закона за физическото
възпитание и спорта;
2. документите, посочени в чл. 50г, ал. 3 от
Закона за физическото възпитание и спорта,
доказващи наличието на изискването на ал. 2,
т. 5 от същия закон;
3. идеен проект за изграждане на спортния
обект и/или съоръжение – предмет на правото
на строеж.
(7) Постъпилите искания се разглеждат по
реда на постъпването им в срок до един месец
от изтичането на двумесечния срок от комисията
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по ал. 3, чийто състав и правила на работа се
определят с решение на Министерския съвет.
Министерството на физическото възпитание и
спорта организира и осигурява необходимото
материално-техническо обслужване на заседанията на комисията.
(8) Комисията проучва всяко постъпило
искане, проверява дали кандидатът отговаря на
условията по ал. 2 и дали са спазени изискванията на ал. 6 и прави мотивирано предложение
до министъра на физическото възпитание и
спорта за приемане или отхвърляне на искането. Въз основа на предложението министърът
на физическото възпитание и спорта внася в
Министерския съвет мотивиран доклад.
(9) При подадени две или повече искания
за учредяване право на строеж по ал. 1 върху
един и същ недвижим имот комисията извършва класиране на кандидатите при спазване на
условията и поредността за предимство, посочени в чл. 50г, ал. 9 от Закона за физическото
възпитание и спорта.
Чл. 95в. (1) Правото на строеж върху имоти – публична или частна общинска собственост, за изграждане на спортни обекти и/или
съоръжения се учредява от кмета на общината
въз основа на решение на общинския съвет
без търг или конкурс и след получаване на
становище от министъра на физическото възпитание и спорта.
(2) Условията и редът за разглеждане на
исканията за учредяване право на строеж за
изграждане на спортни обекти и/или съоръжения се определят с наредбите по чл. 8, ал. 2 от
Закона за общинската собственост.
Чл. 95г. Въз основа на решението на Министерския съвет по чл. 95б, ал. 3, съответно
на решението на общинския съвет, областният
управител, съответно кметът на общината, издава заповед и сключва договор за учредяване
право на строеж със съдържанието, посочено
в чл. 50г, ал. 10 от Закона за физическото възпитание и спорта.“
§ 40. В чл. 96, ал. 1, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „както
и за спортни обекти – частна собственост,
на които се провеждат държавни първенства
или международни състезания по определени
видове спорт“.
§ 41. В чл. 98 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 думите „номер на скицата на обекта“ се заменят с „идентификация на имота по
кадастрална карта, кадастрален или регулационен план“;
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б) в т. 8 след думата „разгъната“ се добавя
„застроена“;
в) създават се т. 10 и 11:
„10. информация относно сигурността на
спортния обект в съответствие с изискванията
на Наредбата за сигурността на спортните
обекти и мерките срещу насилието и лошото
поведение на зрители преди, по време и след
провеждане на спортни прояви, организирани
на стадиони и в спортни зали;
11. специфична информация относно техническата инфраструктура, състоянието и оборудването на спортния обект: електроснабдяване,
водоснабдяване, канализация, отопление, климатизация, телефонизация, охранителни системи,
интернет, достъп до и в обекта и други.“
2. В ал. 2:
а) в изречение първо след думите „общини“
се поставя запетая и се добавя „спортните федерации, националните спортни организации“;
б) в изречение второ съюзът „и“ се заменя
със запетая и след думата „имотите“ се добавя
„и съответните документи по ал. 1, т. 10“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Министърът на физическото възпитание
и спорта утвърждава образец на структурата
и съдържанието на регистъра по чл. 48а от
Закона за физическото възпитание и спорта.“
§ 42. Член 100 се отменя.
§ 43. Глава десета се отменя.
§ 44. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 6 и 7:
„6. „Високоразряден“ е спортистът по смисъла на § 1, т. 33 от допълнителните разпоредби
на Закона за физическото възпитание и спорта.
7. „Двуразов режим на тренировки“ е организация на общообразователния и спортноподготвителния процес, която създава условия за
занимания по спортна подготовка на учениците
и график за ползване на спортните съоръжения
два пъти на ден.“
§ 45. Навсякъде в правилника думите „председателят на Държавната агенция за младежта
и спорта“,„председателя на Държавната агенция
за младежта и спорта“ и „Държавната агенция
за младежта и спорта“ се заменят съответно
с „министърът на физическото възпитание и
спорта“,„министъра на физическото възпитание
и спорта“ и „Министерството на физическото
възпитание и спорта“.
§ 46. Създава се приложение към чл. 26,
ал. 1:
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„Приложение
към чл. 26, ал. 1

15

ДО
МИНИСТЪРА НА
ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И
СПОРТА

Вх. № ___________ / __ . __ . ____ г.
_________________________________________
Рег. № ___________________ / __ . __ . ____ г.
/Данните се попълват от МВФС/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация в Националния регистър на спортните организации
НСО/БФ _________________________________________________ предлага на министъра на
физическото възпитание и спорта да впише в Националния регистър на спортните
организации спортен клуб (СК) _____________________________ гр. (с) ______________________,
в уверение на това, че СК е приет за член на организацията с Протокол № ___________,
Решение № _________ на УС/ОС от __ . __ . ____ г. Спортният клуб извършва учебнотренировъчна и състезателна дейност и отговаря на изискванията на ЗФВС, на
подзаконовите нормативните актове, устава и нормативни документи на организацията.
Данни за спортния клуб
1.1. Име, презиме и фамилия на председателя на спортния клуб
1.3. Видове спорт,
които развива

1.2. Наименование на спортния клуб по съдебна регистрация

1.4. Булстат

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

1.5. Данъчен номер
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
2.2. Пощен2.3. Община
2.4. Област
ски код

2.1. Адрес гр./село/

2.5. (ж.к./кв.)
бл.
вх.
ет.
2.6. (код, телефон за връзка)

(булевард/площад/улица)
ап.
2.7. (факс, телекс)
2.8. E-mail

Съдебна регистрация на клуба
3.1. Регистриран в
3.2. Фирмено дело №
____________________________________ съд
3.4.

Партида

3.5.

Том

3.6.

Регистър

3.7.

Страница

3.8.

Регистрация
по ТЗ

3.9.

No
2.9. (ПК)

3.3. Година на
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 47. Спортните организации, притежаващи
спортна лицензия към датата на влизане в сила
на постановлението, следва да приемат правилата по чл. 6, ал. 2 и ежегодно до 31 декември
да извършват категоризация на спортните
клубове – техни членове.
§ 48. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 18, който влиза в сила от
учебната 2011 – 2012 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

11171

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за приемане на Тарифа за таксите, които
се събират от Комисията за регулиране на
съобщенията за 2011 г. по Закона за електронните съобщения
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Тарифа за таксите,
които се събират от Комисията за регулиране
на съобщенията за 2011 г. по Закона за електронните съобщения.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението влиза
в сила от 1 януари 2011 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
ТАРИФА
за таксите, които се събират от Комисията
за регулиране на съобщенията за 2011 г. по
Закона за електронните съобщения
Чл. 1. Размерът на еднократната административна такса за издаване на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс и на годишната такса за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс се
диференцира по зони, както следва:
1. според териториалния обхват, отразен в
разрешението:
Зона

За дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 2
според териториалния обхват

I

Зоната на обслужване е част от територията на страната, която не включва изцяло
или частично нито един от градовете в
зони II и III

II

Зоната на обслужване включва изцяло
или частично Варна, Бургас или Русе

ВЕСТНИК
Зона
III
IV

С Т Р. 9

За дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 2
според териториалния обхват
Зоната на обслужване включва изцяло
или частично София или Пловдив
С национален обхват

2. според броя на регистрираните жители:
Зона
І
II
III
IV
V
VI

За дейностите по чл. 2, ал. 6 и чл. 6
според броя на жителите
до 6000
до 30 000
до 100 000
до 500 000
до 2 000 000
над 2 000 000 или с национален обхват

Чл. 2. (1) За издаване на разрешения за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа се събира еднократна
административна такса, както следва:
№
по
ред

Вид мрежа / услуга

Такса
(в лв.)

1.

Мрежи за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни
програми чрез технология:

1.1.

наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване – за всяка
станция

2000

1.2.

наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване – DVB-Т – за
всяка едночестотна мрежа

6000

1.3.

наземно радиоразпръскване в УКВ
обхвата – за всяка станция

1000

1.4.

наземно цифрово радиоразпръскване – T-DAB – за всяка едночестотна мрежа

5500

1.5.

наземно аналогово радиоразпръскване в ДВ, СВ и КВ обхвати – за
всяка станция

1500

1.6.

наземно цифрово радиоразпръскване – DRM – за всяка станция

3000

2.

Електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба за
собствени нужди, аналогови или
цифрови, с изключение на мрежи
TETRA, за всеки симплексен радиоканал в зона на обслужване с
максимален размер:

2.1.

до 2 км

200

2.2.

до 20 км

400

2.3.

до 50 км

500

2.4.

до 120 км поне за една радиостанция
на надморска височина над 1000 м

700

2.5.

с национален обхват

1900

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

№
Вид мрежа / услуга
Такса
по
(в лв.)
ред
3.
Електронни съобщителни мрежи
от неподвижна спътникова радиослужба или от подвижна спътникова
радиослужба – за всяка земна станция, според диаметъра на антената:
3.1. под 2,0 m
800
3.2. от 2,0 m до 3,6 m
1200
3.3. над 3,6 m
2000
4.
Електронни съобщителни мрежи
250
от неподвижната радиослужба от
вида „точка към точка” – за всеки
СВЧ предавател
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Обществена електронна съобщителна мрежа за морско търсене и
спасяване и разпространение на
текуща информация за осигуряване
безопасността на корабоплаването
Електронна съобщителна мрежа
за морско търсене и спасяване и
разпространение на текуща информация за осигуряване безопасността
на корабоплаването
Електронна съобщителна мрежа от
радиослужбите въздушна подвижна,
радиолокация и радионавигация за
управление на въздушното движение и осигуряване на аеронавигационното обслужване на полетите
на гражданското въздушно пространство
Електронна съобщителна мрежа
за търсене и спасяване и разпространение на текуща информация
за осигуряване безопасността на
въздухоплаването
Позиция на геостационарна орбита,
определена за Република България
Електронна съобщителна мрежа
от подвижна радиослужба TETRA
за собствени нужди, за всеки симплексен радиочестотен канал в зона
на обслужване до 50 км
Мобилна наземна мрежа GSM – R

24 000

12 000

12 000

12 000

10 000
5000

24 000

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

№
Вид мрежа / услуга
Такса
по
(в лв.)
ред
12. Метеорен радар за изследователски
500
цели

(2) Таксите по ал. 1 се събират, както следва:
1. за радио- и телевизионни станции по
ал. 1, т. 1.1 и 1.3, разположени в рамките на
20-километровата погранична зона, включително тези по Черноморското крайбрежие – с
намаление 20 на сто;
2. за радиостанции и радиомрежи по ал. 1,
т. 2 за нуждите на лечебните заведения по
смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения – с намаление 90 на сто, но не помалко от 100 лв.;
3. за радиостанции и радиомрежи по ал. 1,
т. 2 за нуждите на държавните предприятия, на
които със закон е възложено управление на
системите за контрол и безопасност на движението, финансирани от държавния бюджет,
когато радиостанциите и радиомрежите са
предназначени за осигуряване на сигурност и
безопасност на движението с цел съхраняване
на живота и здравето на хората – с намаление
50 на сто, но не по-малко от 100 лв.
(3) Таксата по ал. 1, т. 2 е определена за
ширина на честотната лента на симплексните
канали 12,5 kHz. За ширина на канала 25 kHz
таксата се увеличава два пъти. За ширина на
канала под 12,5 kHz таксата по ал. 1 се намалява с 30 на сто.
(4) Таксата по ал. 1, т. 10 е определена за
ширина на честотната лента на симплексните
канали 25 kHz. За ширина на канала 12,5 kHz
таксата се намалява два пъти.
(5) Условието по ал. 1, т. 2.4 за надморска
височина над 1000 м не се прилага за населени
места, разположени на надморска височина
над 1000 м.
(6) За издаване на разрешения за ползване
на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване
на електронни съобщения чрез електронна
съобщителна мрежа се събира еднократна административна такса във връзка с чл. 1, т. 2,
както следва:
Такса (в лв.)

№
по
ред

Вид мрежа/услуга

зона зона
І
ІІ

зона
ІІІ

зона
ІV

зона
V

1.

Електронни съобщителни мрежи за широколентов
безжичен достъп (BWA) / за неподвижен безжичен
достъп (FWA), за заемана честотна лента 1 MHz:

1.1.

в обхват 3 GHz

1.2.

в обхват 26 GHz или 28 GHz

30

60

130

470

890

30

60

120

450

850

2.

Електронни съобщителни мрежи от радиослужба
радиоразпръскване и неподвижна радиослужба за
мултимедийни приложения в обхват 40 GHz за заеманa честотна лента 10 MHz

600 3000

зона
VІ

10 000 26 000 50 000 100 000
1600

БРОЙ 3
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(7) За издаване на разрешение за ползване
на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване
на електронни съобщения чрез обществени
мобилни наземни мрежи с национален обхват
се събира еднократна административна такса
в размер, определен по формулата:
≤2

∑

Р = П × сñ=1 ЧЛс × ЕЦс,
където:
Р е размерът на еднократна административна такса;
П – продължителността на разрешението
в години;
ЧЛ – предоставената с разрешението радио
честотна лента в Hz/kHz;
ЕЦ – единичната цена на 1 Hz/kHz по чл. 4;
с – броят на използваните честотни обхвати
по чл. 4.
(8) За издаване на разрешения за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна
мрежа се събира еднократна административна
такса, както следва:
№ по
ред

Вид мрежа / услуга

Такса
(в лв.)

1.

Мрежи за предоставяне на обществена телефонна услуга

18 000

2.

Мрежи, достъпът до които се
осъществява чрез номера от Националния номерационен план
(ННП)

2.1.

Мрежи, предоставящи услугата
избор на оператор

8000

2.2.

Мрежи, предоставящи услугата
достъп до интернет

2000

(9) За издаване на временни разрешения
еднократната административна такса е в размер 500 лв.
Чл. 3. (1) При провеждане на търг за издаване
на разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс окончателната
тръжна цена включва еднократната такса за
издаване на разрешение. В този случай еднократната административна такса по чл. 2 не
се заплаща.
(2) Началната тръжна цена се определя
от Комисията за регулиране на съобщенията,
като не може да бъде в размер, по-малък от
еднократната такса за издаване на разрешение
за ползване на съответния индивидуално определен ограничен ресурс.
Чл. 4. При предоставяне на допълнителен
радиочестотен спектър на предприятия с издадени разрешения за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез обществени мобилни наземни
мрежи се събира допълнителна еднократна
административна такса за дейностите по чл. 2,
ал. 7 в зависимост от времето, през което
ще се използва предоставеният допълнителен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър – до
изтичане срока на разрешението:
№
по
ред

Обществени мобилни наземни
мрежи

Такса
(в лв.)

1.

В обхват 420 MHz, с изключение
на мрежи по т. 6 – за всеки 1 Hz за
всяка една година, за която ще се
ползва от срока на разрешението

0,23

2.

В обхват 460 MHz, с изключение
на мрежи по т. 6 – за всеки 1 Hz за
всяка една година, за която ще се
ползва, от срока на разрешението

0,23

3.

В обхват 900 MHz – за всеки 1 Hz
за всяка една година, за която ще се
ползва, от срока на разрешението

0,25

4.

В обхват 1800 MHz – за всеки 1 Hz
за всяка една година, за която ще се
ползва, от срока на разрешението

0,19

5.

В обхват 2 GHz – за всеки 1 Hz за
всяка една година, за която ще се
ползва, от срока на разрешението

0,11

6.

PAMR, включително TETRA – за
всеки 1 kHz за всяка една година,
за която ще се ползва, от срока
на разрешението

3,00

Чл. 5. (1) За осигуряване на дейностите по
регулиране от предприятията се събира административна годишна такса за контрол, определена
като процент от годишните брутни приходи
от цялата им дейност по предоставянето на
електронни съобщителни мрежи и/или услуги
без включен данък върху добавената стойност
след приспадане на трансферните плащания
към други предприятия за взаимно свързване
на мрежи и достъп, транзит, роуминг, услуги
с добавена стойност, както и разходи за уреждане на авторски и сродни права за радио- и
телевизионни програми.
(2) За предприятия по ал. 1 с годишни брутни приходи над 100 000 лв. годишната такса по
ал. 1 е в размер 0,2 на сто.
(3) За предприятия по ал. 1 с годишни брутни
приходи под 100 000 лв. годишната такса по
ал. 1 е в размер 0 на сто.
Чл. 6. (1) За ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи
се събира годишна такса, както следва:

С Т Р.
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№
по
ред

Вид мрежа/услуга

1.

Мрежи за пренос и/или разпространение
на радио- и телевизионни програми по
технология:

1.1.

наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване – за всяка станция
и разрешена мощност на изхода на
предавателя:

ВЕСТНИК

БРОЙ 3
Такса (в лв.)

зона
I

зона
II

зона
III

зона
IV

зона
V

зона
VI

1.1.1.

до 30 W включително

200

500

750

-

-

-

1.1.2.

до 300 W включително

400

1000

2000

5000

-

-

1.1.3.

до 1500 W включително

-

-

10 000

15 000

20 000

-

1.1.4.

над 1500 W

-

-

20 000

30 000

40 000 60 000

1.2.

наземно цифрово телевизионно радио
разпръскване – DVB-Т – за всяка едночестотна мрежа

-

-

12 000

20 000

38 000 60 000

1.3.

наземно аналогово радиоразпръскване в
УКВ обхвата – за всяка станция и разрешена мощност на изхода на предавателя:
50

125

200

500

750

-

1.3.1.

до 50 W включително

1.3.2.

до 100 W включително

100

250

400

1000

1500

-

1.3.3.

до 200 W включително

125

290

490

1250

1875

-

1.3.4.

до 300 W включително

150

330

580

1500

2250

-

1.3.5.

до 400 W включително

175

370

670

1750

2625

-

1.3.6.

до 500 W включително

200

400

750

2000

3000

1.3.7.

до 600 W включително

-

500

1200

2500

3750 11 000

1.3.8.

до 700 W включително

-

600

1650

3000

4500 12 000

1.3.9.

до 800 W включително

-

700

2100

3500

5250 13 000

1.3.10. до 900 W включително

-

800

2550

4000

6000 14 000

1.3.11. до 1000 W включително

-

1000

3000

5000

7000 15 000

1.3.12. до 1100 W включително

-

-

3200

5250

7800 16 000

1.3.13. до 1200 W включително

-

-

3400

5500

8600 17 000

1.3.14. до 1300 W включително

-

-

3600

5750

9400 18 000

1.3.15. до 1400 W включително

-

-

3800

6000

10 200 19 000

1.3.16. до 1500 W включително

-

-

4000

6250

11 000 20 000

1.3.17. над 1500 W включително

-

-

5000

7500

15 000 25 000

-

-

3500

6800

15 000 25 000

1.4.

наземно цифрово радиоразпръскване –
T-DAB – за всяка едночестотна мрежа

2.

Електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба за собствени нужди,
аналогови или цифрови, с изключение
на мрежи TETRA – за всеки симплексен радиоканал в зона наобслужване с
максимален размер:

2.1.

до 2 км

100

170

250

2.2.

до 20 км

200

300

400

2.3.

до 50 км

300

400

580

2.4.

до 120 км поне за една радиостанция на
надморска височина над 1000 м

580

650

750

БРОЙ 3
№
по
ред
2.5.
3.
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Вид мрежа/услуга

С Т Р. 1 3
Такса (в лв.)

зона
I

зона
II

зона
III

зона
IV

с национален обхват

зона
V

зона
VI

3000

Електронни съобщителни мрежи за широколентов безжичен достъп (BWA) / за
неподвижен безжичен достъп (FWA) – за
заемана честотна лента 1 MHz:

3.1.

в обхват 3 GHz

80

240

400

800

1600

4000

3.2.

в обхват 26 GHz и 28 GHz

10

25

45

85

175

425

20

50

90

170

350

-

4.

Електронни съобщителни мрежи oт
радиослужба радиоразпръскване и неподвижна радиослужба за мултимедийни
приложения в обхват 40 GHz – за заемана
честотна лента 10 MHz
Електронна съобщителна мрежа от
радиослужбите въздушна подвижна,
ра диолокаци я и ра дионавигаци я за
управление на въздушното движение и
осигуряване на аеронавигационно обслужване на полетите на гражданското
въздушно пространство

90 000

6.

Обществена електронна съобщителна
мрежа за морско търсене и спасяване
и разпространение на текуща информация за осигуряване безопасността на
корабоплаването

12 000

7.

Елект ронна съобщителна мрежа за
морско търсене и спасяване и разпространение на текуща информация за
осигуряване безопасността на корабоплаването

6000

8.

Елект ронна съобщителна мрежа за
търсене и спасяване и разпространение
на текуща информация за осигуряване
безопасността на въздухоплаването

6000

9.

Електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба TETRA за собствени
нужди – за всеки симплексен радиочестотен канал в зона на обслужване
до 50 км

3500

10.

Позиции на геостационарната орбита,
определени за Република България – за
всеки транспондер, заемащ честотна
лента до 40 MHz

4000

5.

(2) За ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за
осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи в ДВ, СВ и КВ
обхвати в зависимост от разрешената мощност на изхода на предавателя се събира годишна такса,
както следва:
№
по
ред

Мощност
(в kW)

1.

до 10

2.
3.
4.

ДВ, СВ и КВ (зона
на обслужване за
територият а на Република България)
(в лв.)

КВ (зона на
обслужване извън
територият а на Република България)
(в лв.)

КВ за наземноСВ за наземно
цифрово радиораз- цифрово радиораз
пръскване – техпръскване – технология DRM
нология DRM
(в лв.)
(в лв.)

1000

500

1000

1500

до 30

1500

1000

2000

3000

до 100

3000

1500

4000

6000

над 100

5000

2000

10 000

15 000

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

(3) Таксите по ал. 1 и 2 се събират с намаление, както следва:
1. за национални мрежи за разпространение
на радио- и телевизионни програми в зависимост от покритието по население:
а) покритие над 65 на сто – с 20 на сто;
б) покритие над 75 на сто – с 30 на сто;
в) покритие над 85 на сто – с 40 на сто;
г) покритие над 90 на сто – с 50 на сто;
2. за радио- и телевизионни станции по ал. 1,
т. 1, разположени в 20-километровата погранична зона, включително тези по Черноморското
крайбрежие – с 20 на сто;
3. за радиостанции и радиомрежи по ал. 1, т. 2
за нуждите на лечебните заведения по смисъла
на чл. 2, ал. 1 от Закона за лечебните заведения – с 90 на сто, но не по-малко от 100 лв.;
4. за радиостанции и радиомрежи по ал. 1,
т. 2 за нуждите на държавните предприятия, на
които със закон е възложено управление на
системите за контрол и безопасност на движението, финансирани от държавния бюджет,
когато радиостанциите и радиомрежите са
предназначени за осигуряване на сигурност и
безопасност на движението с цел съхраняване
на живота и здравето на хората – с 50 на сто,
но не по-малко от 100 лв.;
5. за радиопредаватели, работещи в обхватите на дълги, средни и къси вълни по ал. 2 и
използвани за собствени нужди, в зависимост
от разрешената мощност на изхода на предавателя – с 50 на сто.
(4) Намаленията по ал. 3, т. 1 и 2 се ползват
едновременно.
(5) Таксата по ал. 1, т. 2 е за ширина на
радиочестотната лента на симплексните канали
12,5 kHz. За ширина на канала 25 kHz таксата
се увеличава 2,5 пъти. За ширина на канала
под 12,5 kHz таксата по ал. 1, т. 2 се намалява
с 30 на сто.
(6) Таксата по ал. 1, т. 9 е за ширина на
радиоканала 25 kHz. За ширина на канала
12,5 kHz таксата се намалява два пъти.
(7) За мрежите по ал. 1, т. 2 за обхват
160 MHz, за зони II, III и ІV съгласно чл. 1,
т. 1 таксата се увеличава с 35 на сто. За обхват
80 MHz таксите за всички зони се намаляват
с 25 на сто.
(8) Условието за надморска височина над
1000 м за мрежите по ал. 1, т. 2.4 не се прилага
за населени места, разположени на надморска
височина над 1000 м.
(9) Таксата за временно ползване на индивидуално определения ограничен ресурс е
пропорционална на времето, за което се издава
разрешението, и е в размер 0,50 лв. за 1 MHz
на ден, но не по-малко от 100 лв.
Чл. 7. (1) За ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи
се събира годишна такса според заеманата
честотна лента, както следва:

ВЕСТНИК
№ За осъществяване на електронпо
ни съобщения чрез
ред
1.

Електронни съобщителни мрежи
от неподвижна спътникова радиослужба или подвижна спътникова
радиослужба

2.

Обществени мобилни наземни
мрежи:

БРОЙ 3
Такса
за
1 MHz
(в лв.)
400

2.1. в обхват 420 MHz, с изключение
на мрежи по т. 2.5

45 000

2.2. в обхват 460 MHz, с изключение
на мрежи по т. 2.5

90 000

2.3. в обхват 900 MHz или в обхват
1800 MHz

100 000

2.4. в обхват 2 GHz

100 000

2.5. PAMR, включително TETRA
3.

80 000

Електронни съобщителни мрежи
от неподвижната радиослужба от
вида „точка – точка“ – за 1 км,
за работна честота:

3.1. до 10 GHz

4

3.2. до 35 GHz

3

3.3. над 35 GHz

2

(2) Размерът на таксата по ал. 1, т. 1 при
лента, различна от 1 МHz, се определя пропорционално на разрешената честотна лента, но не
по-малко от 20 на сто от таксата по ал. 1, т. 1.
(3) Таксата по ал. 1, т. 3 не може да бъде
по-малка от 100 лв.
(4) Размерът на таксата по ал. 1, т. 3 за
участък с дължина до 10 км е не по-малък от
размера на таксата за участък с дължина 10 км,
когато честотата е до 10 GHz. При честоти
между 10 GHz и 35 GHz размерът на таксата
за участък с дължина до 5 км е не по-малък от
размера на таксата за участък с дължина 5 км.
При честоти над 35 GHz размерът на таксата
за участък с дължина до 1 км е не по-малък от
размера на таксата за участък с дължина 1 км.
(5) За ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за
осъществяване на електронни съобщения чрез
мобилна наземна мрежа GSM – R се събира
годишна такса за 1 MHz в размер 2500 лв. за
всяка административна област на територията
на Република България, за която е предоставен
ограниченият ресурс.
(6) Годишната такса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на
електронни съобщения чрез метеорен радар
за изследователски цели е 200 лв.
(7) Таксата за временно ползване на индивидуално определения ограничен ресурс е
пропорционална на времето, за което се издава
разрешението, и е в размер 0,50 лв. за 1 MHz
на ден, но не по-малко от 100 лв.

БРОЙ 3
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Чл. 8. (1) За ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на електронни съобщения се събира
годишна такса, както следва:
№
по
ред

За ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс

1.

За един национално значим
номер с 8-цифрена дължина

0,24

2.

За номер от предоставен блок от
10 000 000 национално значими
номера с 9-цифрена дължина

0,16

3.

За номер от предоставен блок от
1 000 000 или 100 000 национално значими номера с 9-цифрена
дължина

0,16

4.

За номер след код „700“

1,60

5.

За номер след код „800“

1,60

6.

За номер след код „90”

7.

За национално значим номер за
достъп до услугата комутируем
достъп до интернет:

7.1.

за номер с формат 13АХ

7.2.

за номер с формат 13АХУ

7.3.

за номер с формат 13АХУZ

Такса
(в лв.)

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

за спешни повиквания „112” и за европейските
хармонизирани номера от обхват „116” за услуги
от обществено значение не се събира такса.
(7) За предоставяне на код за избор на оператор по избор на заявителя или за промяна
на предоставен код за избор на оператор по
избор на оператора, в случай че поисканият
код е свободен, се събира еднократна такса в
размер 7500 лв.
Чл. 9. (1) За извършване на административни
услуги от Комисията за регулиране на съобщенията се събира еднократна такса, както следва:
№
по
ред

Вид дейност

1.

За провеждане на изпит за радио
любител

20

2.

За издаване на разрешително за
правоспособност на радиолюбител

8

3.

За преиздаване на документ за правоспособност на радиолюбители

5

2500

4.

За издаване на:

500

4.1.

4

хармон изи ра но ра д иол юби т елско свидетелство (Н А R ЕС) на
български, английски, немски и
френски език

20

4.2. СЕРТ лицензия на радиолюбител
на български, английски, немски
и френски език

20

50

8.

За номер за достъп до телефонни
справочни услуги 118ХУ

2500

9.

За код за избор на оператор

2400

10.

За код на мобилна мрежа (MNC)
или (Т)MNC)

1000

11.

За международен код за идентификация на мрежата за предаване на данни (DNIC)

1000

12.

За един национален телексен
номер

500

13.

За международен код на точка
за сигнализация (ISPC)

500

14.

За национален код на точка за
сигнализация (NSPC)

50

(2) За аналогови фиксирани телефонни
мрежи, при които не е достигната максимална дължина на национално значимия номер,
таксата по ал. 1, т. 1 се намалява с 20 на сто.
(3) За номерата от неизползваните милионни групи таксата по ал. 1, т. 2 се намалява
с 50 на сто.
(4) При първоначално предоставяне на
номера и адреси таксата за предоставените
номера и адреси се намалява с 50 на сто за
първите 6 месеца считано от датата на издаване
на разрешението.
(5) За резервирани номера таксата по чл. 8,
ал. 1, т. 1 се намалява с 80 на сто за периода,
за който се резервират.
(6) За националните номера за достъп до
услуги за осъществяване на „спешни повиквания”, за единния европейски телефонен номер

Такса
(в лв.)

5.

За издаване на удостоверение за
вписване в регистъра по чл. 33,
ал. 1, т. 1 ЗЕС, в случай че предприятието не е вписано служебно
от комисията

15

6.

За разглеждане на заявление за
издаване на разрешение

80

7.

За разглеждане на заявление за
изменение и/или допълнение на
разрешение

50

8.

За разглеждане на заявление за
прехвърляне на разрешение

45

9.

За разглеждане на заявление за
промяна на срока на действие на
разрешението

30

10.

За издаване дубликат на документи,
издадени от комисията:

10.1. за първа страница
10.2. за всяка следваща страница
11.

5
0,50

За издаване на копие от документи,
издадени от комисията:

11.1. за първа страница
11.2. за всяка следваща страница

2
0,20

С Т Р.
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№
по
ред

Вид дейност

12.

За предоставяне на комплект конкурсни/тръжни книжа и документи
за участие в конкурс/търг:

Такса
(в лв.)

12.1. за осъществяване на електронни
съобщения с национален обхват

4000

12.2. за осъществяване на електронни
съобщения в зони V и VI по брой
жители

1500

12.3. за осъществяване на електронни
съобщени я в зона I V по брой
жители

800

12.4. за осъществяване на електронни
съобщения в зони I – III по брой
жители

300

13.

За разглеждане на искане по чл. 56
от Закона за електронните съобщения

14.

За предоставяне на копие от технически документ, включително на
международна организация, когато
това е регламентирано:

14.1.

900

– на електронен носител
– допълнително за всеки 1 кB

5
0,03

14.2. на хартиен носител:
– за първа страница
– за всяка следваща страница

5
0,50

(2) Лицата с увреждания и инвалидите са
освободени от заплащане на такси по ал. 1,
т. 1 – 4.
Чл. 10. (1) При изменение на разрешение
за ползване на ограничен ресурс по искане
на предприятието се събира еднократна такса
според вида електронна съобщителна мрежа
и/или услуга, както следва:
№
по
ред

Вид дейност

Такса
(в лв.)

1.

За изменение на идентификационни данни, за всяко разрешение

30

2.

За промяна на срока на действие
на разрешението

30

3.

За прехвърляне на разрешение

350

(2) За изменение на технически характеристики на мрежи се събира такса според вида на
изменението, както следва:
1. без ново честотно планиране таксата е
100 лв.;
2. с ново честотно планиране (изменение
на честота, честотна лента, точка на излъчване, мощност, антенна система), както и при
предоставяне на допълнителен честотен ресурс
за електронни съобщителни мрежи по чл. 2,
ал. 1 и 6 таксата за изменение се равнява на
еднократната административна такса съгласно
чл. 2, ал. 1 и 6; за електронни съобщителни

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

мрежи от неподвижна спътникова радиослужба или от подвижна спътникова радиослужба,
когато се изменя честотният ресурс от същия
спътник, за който дадена станция има издадено
разрешение, таксата е в размер 20 на сто от
таксата по чл. 2, ал. 1, т. 3; в тези случаи такса
по т. 1 не се дължи.
(3) При изменение и/или допълнение на
разрешение по искане на предприятие за дейностите по чл. 2, ал. 7, с изключение на случаите по чл. 4, се събира такса в размер 360 лв.
(4) При изменение и/или допълнение на
разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, се събира
такса в размер 100 лв.
Чл. 11. (1) При изменение и допълнение на
разрешение по реда на чл. 115, ал. 1 от Закона
за електронните съобщения такса не се събира.
(2) Таксите по чл. 2, 3 и 10 се дължат от
издаване на съответния акт или документ.
(3) Таксите по чл. 9 се заплащат при предявяване на искането.
Чл. 12. (1) Таксата по чл. 5 се заплаща на
тримесечни вноски до 15-о число на месеца,
следващ тримесечието, за което се дължат.
(2) Вноската за четвъртото тримесечие е
изравнителна и се заплаща до 15 дни след
срока, определен в Закона за счетоводството,
за изготвяне на годишния финансов отчет.
Внесените през годината вноски се изравняват
въз основа на предоставено от предприятието
копие от годишен финансов отчет заедно с
приложенията към него.
(3) Предприятията, които осъществяват и
друга търговска дейност, водят самостоятелна аналитична отчетност за приходите си от
дейността по предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги и ги записват
отделно в отчета за приходите и разходите.
Чл. 13. (1) Таксата по чл. 6 – 8 се заплаща
на 4 равни вноски до края на месеца, предхождащ тримесечието.
(2) По искане на предприятието таксата по
ал. 1 може да бъде заплатена до края на първото тримесечие на текущата година. В този
случай таксата се заплаща с отстъпка 5 на сто.
(3) Таксите за ограничен ресурс при издаване на временно разрешение по чл. 6 – 8
се заплащат еднократно в 14-дневен срок от
получаване на уведомлението за издаденото
временно разрешение.
Чл. 14. (1) Дължимите такси се превеждат
по банков път по сметка на Комисията за
регулиране на съобщенията.
(2) Направените банкови плащания се удостоверяват със заверен екземпляр от платежното
нареждане.
Чл. 15. Недължимо платени такси се връщат
по искане на заинтересуваната страна.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се приема
на основание чл. 147, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.
11172
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, приета с Постановление № 59
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г.,
бр. 80 от 2009 г. и бр. 29 от 2010 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 се създава ал. 3:
„(3) За случаите на извършване на оценка
за съвместимост чрез процедурата по ОВОС по
реда на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното
разнообразие се прилагат и изискванията на
глава трета на Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване
на защитените зони, приета с Постановление
№ 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2010 г.).“
2. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) В случаите на прекратяване на
процедурата по ОВОС се прекратява и съответната съвместена процедура по чл. 31 от Закона
за биологичното разнообразие.
(2) Компетентният орган може да прекрати
процедурата по ОВОС на всеки етап от нея,
когато се потвърди от съответен специализиран компетентен орган (например басейнова
дирекция, Министерството на земеделието и
храните, общински органи и др.) недопустимост на инвестиционното предложение спрямо
действащи нормативни или административни
актове.
(3) В случаите на прекратяване на процедурата, предвидени в наредбата, прекратяването
се извършва от компетентния орган с решение.“
3. В чл. 4:
а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „като внася уведомление в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра
на електронен носител. Възложителят е задължен да осигури еднаквост на съдържанието на
хартиения и в електронния носител на информацията, като при установено несъответствие
компетентният орган взема предвид хартиения
носител.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Информацията по ал. 1 и 2 съдържа
най-малко:
1. данни за възложителя;
2. резюме на предложението, в т.ч. описание
на основните процеси, капацитет, обща изпол
звана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение,
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или изменение на производствената дейност,
необходимост от други, свързани с основния
предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или
необходимост от изграждане на нова техническа
инфраструктура (пътища/улици, газопровод,
електропроводи и др.); предвидени изкопни
работи, предполагаема дълбочина на изкопите,
ползване на взрив;
3. връзка с други съществуващи и одобрени
с устройствен или друг план дейности в обхвата
на въздействие на обекта на инвестиционното
предложение;
4. местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот,
географски координати (по възможност във
WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за
опазване обектите на културното наследство,
очаквано трансгранично въздействие, схема
на нова или промяна на съществуваща пътна
инфраструктура;
5. природни ресурси, предвидени за изпол
зване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни,
промишлени и други нужди – чрез обществено
водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/
или от повърхностни води, и/или подземни
води, необходими количества, съществуващи
съоръжения или необходимост от изграждане
на нови;
6. отпадъци, които се очаква да се генерират,
и предвиждания за тяхното третиране;
7. очаквани количества и тип отпадъчни
води (битови/промишлени), предвиден начин
на тяхното третиране – локално пречиствателно
съоръжение/станция, заустване в канализация/
воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.“
4. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) Когато инвестиционното предложение предвижда или е свързано с водовземане от повърхностни или подземни води,
заустване на отпадъчни води в повърхностни
водни обекти или в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на
подземните води, или е пряко свързано с водовземане и/или ползване на воден обект по
смисъла на Закона за водите, компетентният
орган или оправомощено от него длъжностно лице изпраща уведомлението по чл. 4 на
директора на съответната басейнова дирекция
за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона
за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите,
определени в утвърдени планове за управление
на речните басейни и планове за управление
на риска от наводнения.
(2) Директорът на съответната басейнова
дирекция в срок до 7 дни от получаване на
искането по ал. 1 изпраща становището си до
съответния компетентен орган, което съдържа:
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1. оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на целите на опазване на
околната среда и мерките за постигане добро
състояние на водите, определени в плановете
за управление на речните басейни;
2. забраните и ограниченията, предвидени
в Закона за водите, по отношение на този вид
инвестиционни предложения;
3. информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района,
които трябва да бъдат взети предвид при последващата процедура по глава шеста от ЗООС;
4. информация за свободните водни ресурси
в частта от подземно водно тяло, от което се
предвижда водовземане (чрез съществуващи
или чрез нови съоръжения), опасността от
замърсяване на подземните води в процеса
на изграждане на нови тръбни (сондажни)
кладенци и изисквания за предотвратяване на
замърсяването;
5. мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.
(3) При непълнота или недостатъчност на
предоставените от възложителя данни по чл. 4 за
изразяване на становището по ал. 2 директорът
на съответната басейнова дирекция уведомява
съответния компетентен орган и указва какви
допълнителни данни да се представят съобразно
конкретното инвестиционно предложение и
местоположението му.“
5. В чл. 5:
а) в ал. 1, изречение първо след думите
„компетентният орган“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“;
б) в ал. 2 след думите „кметство/кметства“
се добавя „на съответната басейнова дирекция,
Изпълнителната агенция по околна среда и/
или Дирекцията на национален или природен
парк“ и се поставя запетая.
6. В чл. 6:
а) в ал. 1 думите „два екземпляра“ се заменят с „един екземпляр“ и пред думите „на
електронен носител“ се добавя „два екземпляра“;
б) в ал. 2 думите „два екземпляра“ се заменят с „един екземпляр“ и пред думите „на
електронен носител“ се добавя „два екземпляра“.
7. В чл. 7:
а) в ал. 1 се създава т. 3:
„3. получени становища, констатации или
резултати от консултации.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Компетентният орган или оправомощено
от него длъжностно лице:
1. организира при необходимост посещение
на място за проверка на информацията по чл. 6;
2. провежда консултации със специализираните компетентни органи на Министерството
на здравеопазването във връзка с определяне
на необходимостта от извършване на ОВОС
по отношение на степента на значимост на
въздействието и риска за човешкото здраве;
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в срок 14 дни от постъпване на искането
компетентният орган или оправомощено от
него длъжностно лице изпраща получената
документация по чл. 6, ал. 1 за мотивирано
становище на:
а) Министерството на здравеопазването, когато компетентен орган за вземане на решение
за преценяване на необходимостта от ОВОС е
министърът на околната среда и водите;
б) съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) в зависимост от местоположението
на инвестиционното предложение, когато
компетентен орган за вземане на решение за
преценяване на необходимостта от извършване
на ОВОС е директорът на съответната РИОСВ;
3. провежда консултации с Изпълнителната
агенция по околна среда в случаите по чл. 6,
ал. 2 относно потвърждаване или непотвърждаване използването на най-добри налични техники, като определя срок за писмен отговор
не повече от 14 дни от датата на получаване
на искането;
4. при необходимост може да проведе консултации и с други специализирани ведомства,
в т.ч. със съответната басейнова дирекция,
дирекция на национален парк, дирекция на
природен парк, община/район/кметство и др.,
като поставя срок за изразяване на становище
до 14 дни от получаване на искането.“;
в) създава се нова ал. 3:
„(3) Когато становищата по ал. 2, т. 2, 3 и
4 не се получат в указания срок, се счита, че
съответното ведомство няма бележки, предложения и изисквания към инвестиционното
предложение.“;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „по ал. 2, т. 2 и 3“ се заменят с „по
ал. 2, т. 2 – 4“;
д) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 2 и 3“ се заменят с „ал. 2 и 4“.
8. В чл. 8:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) При преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС, независимо от заключенията по останалите критерии по чл. 93, ал. 4
от ЗООС, компетентният орган задължително
се произнася с решение да се извърши ОВОС,
когато:
1. са налице обстоятелства по чл. 31, ал. 8
от Закона за биологичното разнообразие, или
2. със становището си по чл. 7, ал. 2, т. 2
съответният специализиран компетентен орган
мотивира предположение за значително въздействие и възникване на риск за човешкото
здраве от осъществяване на инвестиционното
предложение въз основа на критерии, одобрени
със заповед от министъра на здравеопазването
съгласувано с министъра на околната среда и
водите.“;
б) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея т. 3
се изменя така:
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„3. информира писмено за взетото решение
съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства и съответната
басейнова дирекция, на чиято територия е
предвидено да се реализира инвестиционното
предложение, и/или Агенцията за проучване и
поддържане на р. Дунав, съответната РИОСВ,
и/или дирекция на национален или природен парк, и/или Изпълнителната агенция по
околна среда;“
в) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
9. В чл. 10, ал. 7 думите „При необходимост“
се заличават.
10. В чл. 12, ал. 2 се създава т. 6:
„6. доклад за оценка на степента на въздействие в случаите, когато компетентният орган е
изискал изготвянето на такъв.“
11. В чл. 13, ал. 1 думите „два екземпляра“ се
заменят с „един екземпляр“, а пред думите „на
електронен носител“ се добавя „два екземпляра“.
12. В чл. 14:
а) в ал. 2:
аа) основният текст се изменя така:
„(2) За извършване оценка на качеството
на доклада по отношение на направените в
него анализ и оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху
човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното
предложение:“;
бб) в т. 1, буква „а“ думите „Регионална
инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ)“ се заменят с „РЗИ“;
вв) в т. 2 числото „10“ се заменя с „14“;
гг) създава се т. 4:
„4. при отрицателно становище на специализираните органи по т. 1 те излагат своите
мотиви въз основа на критерии, одобрени
със заповед от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на околната
среда и водите, и дават конкретни указания
за допълване и преработване на доклада по
отношение на направената в него оценка на
здравния риск.“;
б) в ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително при получено писмено
мотивирано отрицателно становище от специализираните компетентни органи по ал. 2“;
в) в ал. 5 думите „10 работни дни“ се заменят с „14 дни“;
г) създават се ал. 7, 8 и 9:
„(7) Компетентният орган или оправомощено
от него длъжностно лице оценява представен
доклад за оценка на степента на въздействие като приложение към доклада за ОВОС
съгласно чл. 24, ал. 3 – 7 от Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения с предмета и
целите на опазване на защитени зони, приета с
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Постановление № 201 на Министерския съвет
от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 81 от 2010 г.).
(8) При отрицателна оценка на качеството на
приложен към доклад за ОВОС доклад за оценка на степента на въздействие компетентният
орган или оправомощено от него длъжностно
лице уведомява възложителя, връща доклада за
допълване или преработване и дава конкретни
указания за това.
(9) При оценяване качеството на доклада за
ОВОС и приложенията към него компетентният
орган може да изисква становища и от други
специализирани ведомства със срок за отговор
14 дни от постъпване на искането.“
13. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) При положителна оценка по чл. 14,
ал. 3, становище от Изпълнителната агенция по
околна среда относно потвърждаване или непотвърждаване използването на най-добри налични
техники и положителна оценка на приложен
към доклада за ОВОС доклад за оценка на
степента на въздействие компетентният орган
или оправомощено от него длъжностно лице с
писмо уведомява възложителя. При необходимост компетентният орган или оправомощено
от него длъжностно лице мотивирано може да
изиска представяне допълнително на копие от
доклада и приложенията към него на хартиен
и на електронен носител.
(2) При отрицателна оценка по чл. 14, ал. 4
и/или по чл. 14, ал. 8 компетентният орган
или оправомощено от него длъжностно лице
уведомява възложителя, връща доклада и/или
приложението към него за допълване или преработване и дава конкретни указания за това.
Компетентният орган оценява допълнения/
преработения доклад и/или приложението към
него по реда на чл. 14.
(3) В случаите по ал. 2 компетентният орган
или оправомощено от него длъжностно лице
определя срок за представяне на допълнения/
преработения доклад и/или приложението
към него. Когато допълненият/преработеният
доклад и/или приложението към него не бъде
представен в указания срок, процедурата по
ОВОС се прекратява, за което се уведомява
възложителят.
(4) При три поредни отрицателни оценки на
качеството на доклада компетентният орган
прекратява процедурата по ОВОС, за което
уведомява възложителя.“
14. В чл. 16:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея
накрая се добавя „и приложенията към него“;
б) създава се ал. 2:
„(2) Когато е представен и доклад за оценка
на степента на въздействие, като приложение
към доклада за ОВОС, който е оценен положително по реда на чл. 14, компетентният
орган или оправомощено от него длъжностно
лице осигурява достъп до доклада за оценка на
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степента на въздействие чрез своята интернет
страница в 5-дневен срок след изпращане на
писмото по чл. 15, ал. 1.“
15. В чл. 17:
а) в ал. 5 изречение второ се изменя така:
„Съответните общини/райони/кметства осигуряват обществен достъп до становището на
заинтересуваните лица или организации и на
вносителите на предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат от общественото
обсъждане.“;
б) създава се нова ал. 7:
„(7) Когато компетентният орган установи,
че при провеждане на обществените обсъждания по ал. 1 е постъпила информация относно
предмета и целите на защитените зони и/или
очакваната степен на увреждането им, която
се различава от представената от възложителя
в информация в приложения към доклада по
ОВОС доклад за оценка на степента на въздействие, компетентният орган дава указания за
предприемане при необходимост на действия по
чл. 39, ал. 10 от Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване
на защитените зони, определя срок за това и
уведомява писмено възложителя. Времето,
необходимо за извършване на допълнителните
проучвания, не се включва в срока по чл. 99,
ал. 2 ЗООС.“;
в) досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 8 и 9.
16. В чл. 18:
а) в ал. 1, т. 2 накрая се добавя „и допълнителните проучвания по чл. 17, ал. 7“;
б) в ал. 2 думите „по ал. 1, т. 4“ се заменят
с „по ал. 1, т. 5“.
17. В чл. 19:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 накрая се добавя „и опазване на
човешкото здраве.“;
бб) създават се т. 3 и 4:
„3. заключението от извършената оценка по
чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие е, че предметът на опазване в съответната
защитена зона няма да бъде значително увреден, както и в случаите по чл. 33 от Закона за
биологичното разнообразие;
4. е депозирано мотивирано становище на
специализираните компетентни органи – МЗ
или съответната РЗИ, че не се предполага значително отрицателно въздействие и възникване
на риск за човешкото здраве.“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 1 накрая се добавя „и опазване на
човешкото здраве.“;
бб) създават се т. 4 и 5:
„4. заключението от извършената оценка по
чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

е, че предметът на опазване в съответната
защитена зона ще бъде значително увреден;
5. е депозирано мотивирано становище на
специализираните компетентни органи – МЗ
или съответната РЗИ, че се предполага значително отрицателно въздействие и възникване на
риск за човешкото здраве при осъществяване
на инвестиционното предложение.“;
в) в ал. 5:
аа) в т. 2 думите „по чл. 17, ал. 4, 5 и 6“ се
заменят с „по чл. 17, ал. 4 – 7“;
бб) в т. 3 запетаята и думите „т. 2 и 3“ се
заличават.
18. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице оповестява
решението по ОВОС по реда на чл. 99, ал. 4
ЗООС и изпраща копие от постановеното
решение за съобразяване на съответния компетентен орган, който по реда на специален
закон одобрява/разрешава осъществяването на
инвестиционното предложение.“
19. В чл. 21 след думите „по чл. 19, ал. 1“ се
добавя „или решение, с което е преценено да
не се извършва ОВОС“ и се поставя запетая.
20. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създава т. 3:
„3. „Обекти, подлежащи на здравна защита“
са жилищните сгради, лечебните заведения,
училищата, детските градини и ясли, висшите
учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно настаняване (хотели, мотели,
общежития, почивни домове, ваканционни
селища, къмпинги, хижи и др.), места за отдих
и развлечения (плувни басейни, плажове и
места за къпане, паркове и градини за отдих,
вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове
и др.), както и обектите за производство на
храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси
и тържищата за храни.“
21. В приложение № 2 към чл. 6:
а) в раздел ІІІ:
аа) в т. 1 накрая се добавя „и най-близко
разположените обекти, подлежащи на здравна
защита, и отстоянията до тях“;
бб) в т. 4 след думите „санитарно-охранителни зони“ се добавя „около водоизточниците и
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални
води, използвани за лечебни, профилактични,
питейни и хигиенни нужди“;
б) в раздел ІV:
аа) в т. 1 думите „защитените територии на
единични и групови паметници на културата“ се
заменят със „защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности“;
бб) в т. 7 накрая се добавя „и човешкото
здраве“.
22. Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1, т. 2
се изменя така:
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„Приложение № 3
към чл. 17, ал. 1, т. 2
Образец на обява за среща за обществено обсъждане

.............................................................................
(име на възложителя, седалище)
На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81,
ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда
УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и
юридически лица, че е организирана среща/срещи
за обществено обсъждане на доклад за оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС) с
всички приложения към него за инвестиционно
предложение:
..................................................................................
Срещата/срещите ще се проведе/проведат на
........................................... (дата), от ............. часа,
в ...................................................... (място, адрес).
Докладът за ОВОС и приложенията към него,
в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие
(ако е изискан) и оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС
(ако е налична), е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от ....... до ...... часа
в община (район, кметство) ..................., МОСВ/
РИОСВ и ................................................................
(при осигурено място от възложителя).
Докладът за оценка на степента на въздействие – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния
орган по околна среда на адрес: .........................
.............................……………. (ако е изискан доклад за
оценка за степента на въздействие).
Писмени становища могат да се предоставят
................................................... (място, посочено
от възложителя) или на срещата/срещите за
обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от
страна на възложителя:
....................................... (име, телефон за връзка)“.

23. Навсякъде в наредбата думите „Регионална инспекция за опазване и контрол на
общественото здраве“ и „РИОКОЗ“ се заменят
съответно с „Регионална здравна инспекция“
и „РЗИ“.
§ 2. В Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове
и програми, приета с Постановление № 139
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 57 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г. и
бр. 29 от 2010 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 1:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) За случаите на извършване на оценка
за съвместимост чрез процедурата по екологична оценка по реда на чл. 31, ал. 4 от Закона
за биологичното разнообразие се прилагат и
изискванията на глава трета на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения с предмета и
целите на опазване на защитените зони, приета
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с Постановление № 201 на Министерския съвет
от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 81 от 2010 г.).“
2. В чл. 2, ал. 2, т. 4 след думите „околната
среда“ се добавя „и човешкото здраве“.
3. В чл. 3, ал. 2, т. 1 след думите „становището по нея“ се поставя запетая и се добавя
„съответно решение, с което се преценява да
не се извършва ЕО“ и се поставя запетая.
4. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) В случаите по чл. 11, ал. 2 и
3, чл. 13, ал. 1, чл. 15, ал. 5, чл. 24, ал. 8 и
чл. 27 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване
на защитените зони се прекратява и съответната
съвместена процедура по екологична оценка.
(2) В случаите на прекратяване на процедурата по екологична оценка се прекратява и
съответната съвместена процедура по чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие.
(3) Компетентният орган може да прекрати
процедурата по екологична оценка на всеки
етап от нея, когато се потвърди от съответен
специализиран компетентен орган (например
басейнова дирекция, Министерството на земеделието и храните, общински органи и др.)
недопустимост на плана/програмата спрямо
действащи нормативни или административни
актове.
(4) В случаите на прекратяване на процедурата, предвидени в наредбата, прекратяването
се извършва от компетентния орган с решение.“
5. В чл. 8:
а) в ал. 1 след думите „до компетентния
орган по чл. 4“ се добавя „на хартиен и електронен носител“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 4 накрая се добавя „и човешкото
здраве“;
бб) в т. 5 след думата „територия“ се добавя
„и съседните є територии“.
6. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Компетентният орган по чл. 4
или оправомощено от него длъжностно лице
изпраща представената с искането документация по чл. 8 за становище в срок 14 дни
от получаване на искането по отношение на
представената информация и необходимостта от
извършване на екологична оценка във връзка
с изясняване степента на въздействие и риска
за човешкото здраве на:
1. Министерството на здравеопазването,
когато компетентен орган за вземане на решение за преценяване на необходимостта от
извършване на екологична оценка е министърът
на околната среда и водите;
2. съответната регионална здравна инспекция
(РЗИ) в зависимост от териториалния обхват на
съответния план/програма, когато компетентен
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орган за вземане на решение за преценяване на
необходимостта от извършване на екологична
оценка е директорът на съответната РИОСВ.
(2) При необходимост компетентният орган
по чл. 4 или оправомощено от него длъжностно лице изпраща документацията по чл. 8 с
искане на становище по компетентност и от
съответните общински органи и на други специализирани органи, като определя срок за
отговор до 14 дни.
(3) Когато в срока по ал. 1 и по ал. 2 не
постъпи становище от съответния орган, се
приема, че няма възражения, бележки и предложения по документацията.“
7. В чл. 14:
а) в ал. 2 се създава т. 4:
„4. условия и/или мерки – при необходимост.“;
б) създава се ал. 5:
„(5) При преценяване на необходимостта от
извършване на екологична оценка, независимо от заключенията по останалите критерии
по чл. 85, ал. 4 ЗООС, компетентният орган
задължително се произнася с решение да се
извърши екологична оценка, когато:
1. са налице обстоятелства по чл. 31, ал. 8
от Закона за биологичното разнообразие, или
2. със становището си по чл. 13, ал. 1 съответният специализиран компетентен орган
мотивира оценка на очаквано значително въздействие и възникване на риск за човешкото
здраве при прилагането на плана/програмата
въз основа на критерии, одобрени със заповед
от министъра на здравеопазването съгласувано
с министъра на околната среда и водите.“
8. В чл. 17, ал. 1 се създава т. 7:
„7. приложения.“
9. Член 19а се изменя така:
„Чл. 19а. Възложителят и/или експертите, на
които е възложено да изготвят доклада за ЕО/
екологичната част към плана или програмата,
провеждат консултации за определяне обхвата
на оценката със:
1. компетентните органи по чл. 4;
2. съответните специализирани компетентни
органи по чл. 13, ал. 1 относно съдържанието
и обхвата на оценката на здравно-хигиенните
аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве;
3. други специализирани ведомства.“
10. В чл. 20:
а) в ал. 1, т. 1:
аа) в буква „б“ след думите „доклада за ЕО“
се добавя „с всички приложения“;
бб) в буква „в“ накрая се добавя „след осигуряване на достъпа по т. 1, буква „б“;
б) в ал. 3 след думите „компетентните органи
по чл. 4,“ се добавя „както и със специализираните компетентни органи по чл. 13, ал. 1“ и
се поставя запетая;
в) създават се ал. 5, 6 и 7:
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„(5) Преди започване на консултациите по
ал. 1 и 3 в случаите, когато компетентният орган
по чл. 4 е изискал изготвянето и на доклад за
оценка на степента на въздействие по реда на
чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие,
възложителят представя на компетентния орган
приложението по чл. 34, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения с предмета и
целите на опазване на защитените зони за оценка на качеството му съгласно чл. 24, ал. 3 – 7.
(6) Консултациите по доклада за ЕО по
ал. 1 – 3 започват само след произнасяне на
компетентния орган с положителна оценка по
доклада за оценка на степента на въздействие по
ал. 5, за което уведомява писмено възложителя.
В 5-дневен срок след писменото уведомяване
компетентният орган осигурява обществен
достъп до доклада за оценка на степента на
въздействие за срок 30 дни чрез публикуване
на своята интернет страница независимо от
задълженията на възложителя по ал. 1 и 2.
(7) При три поредни отрицателни оценки на
качеството на доклада за оценка на степента
на въздействие компетентният орган по чл. 4
прекратява процедурата по екологична оценка,
за което уведомява възложителя.“
11. В чл. 21, ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. възложителят уведомява писмено органа
по чл. 4, както и органите, участвали в консултациите, за наличието на обстоятелствата
по ал. 1, като определя мястото, датата и часа
за провеждане на срещата за общественото
обсъждане, както и за мястото за публичния
достъп и срока за запознаване с проекта за
плана/програмата, доклада за ЕО с всички
приложения и материалите към него, който е
най-малко 30 дни;“
б) в т. 3 числото „14“ се заменя с „30“.
12. В чл. 23:
а) в ал. 1, т. 1 след думите „доклада за ЕО“
се добавя „с всички приложения към него“,
а думите „3 екземпляра“ се заменят с „един
екземпляр“;
б) в ал. 2 накрая се добавя „в един екземпляр
на хартиен и електронен носител“;
в) създава се нова ал. 3:
„(3) Възложителят е длъжен да осигури
еднаквост на съдържанието в документацията,
представена по ал. 1 и 2, на хартиения и на
електронния носител. При установено несъответствие компетентният орган взема предвид
хартиения носител.“;
г) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5;
д) създава се ал. 6:
„(6) Когато при внасяне на искане за издаване
на становище по ЕО по ал. 1 компетентният
орган установи, че при провеждане на консултациите е постъпила информация относно
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предмета и целите на защитените зони и/или
очакваната степен на увреждането им, която
се различава от представената от възложителя
информация в приложения към доклада за ЕО
доклад за оценка на степента на въздействие,
в срока по ал. 4 компетентният орган дава
указания и за предприемане при необходимост
на действия по чл. 36, ал. 9 от Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения с предмета и
целите на опазване на защитените зони.“
13. В чл. 25:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Решение по ал. 3 се взема и когато е
депозирано писмено мотивирано становище
от съответния специализиран орган по чл. 13,
ал. 1 по отношение на пропуски по представените в доклада за ЕО анализи и оценка на
предполагаемото въздействие и степента на
риска за човешкото здраве въз основа на критерии, одобрени със заповед от министъра на
здравеопазването съгласувано с министъра на
околната среда и водите.“;
б) създава се ал. 5:
„(5) В случай че в определения в решението по ал. 3 срок възложителят не представи
изисканата допълнена и/или преработена информация, процедурата се прекратява.“;
в) досегашната ал. 4 става ал. 6.
14. В чл. 26:
а) в ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. съгласува плана/програмата, когато:
а) предвижданията на плана/програмата
са в съответствие с нормативната уредба по
околна среда и опазване на човешкото здраве;
б) в резултат на провеждането на консултациите не са постъпили мотивирани възражения
по законосъобразност;
в) заключението от извършената оценка по
чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие е, че предметът на опазване в съответната
защитена зона няма да бъде значително увреден, както и в случаите по чл. 33 от Закона за
биологичното разнообразие;
г) е депозирано мотивирано становище на
специализираните компетентни органи – МЗ
или съответната РЗИ, че не се предполага значително отрицателно въздействие и възникване
на риск за човешкото здраве при прилагането
на плана/програмата;
2. не съгласува плана/програмата, когато:
а) предвижданията в тях не са в съответствие с нормативната уредба по околна среда
и опазване на човешкото здраве;
б) са получени мотивирани възражения
срещу прилагането на плана или програмата
или по законосъобразност;
в) заключението от извършената оценка по
чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие е, че предметът на опазване в съответната
защитена зона ще бъде значително увреден;
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г) е депозирано мотивирано становище на
специализираните компетентни органи – МЗ
или съответната РЗИ, че при прилагане на
плана/програмата може да се окаже значително отрицателно въздействие върху здравето
на хората.“;
б) в ал. 2 след думата „Становището“ се
добавя „по ал. 1, т. 1“.
15. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. Органът по чл. 4, издал становището по чл. 26, ал. 1, т. 1 или решението за
преценяване на необходимостта от извършване
на екологична оценка по чл. 14, или оправомощено от него длъжностно лице е компетентен
по наблюдението и контрола по изпълнението
на мерките, посочени в становището по ЕО,
или на условията и мерките в решение за преценяване на необходимостта от извършване на
ЕО в процеса на прилагането на плана или
програмата.“
16. В чл. 29, ал. 1, т. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „или с условията и мерките
в решението за преценяване на необходимостта
от извършване на ЕО“.
§ 3. В Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони, приета с Постановление № 201
на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2010 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 1 след думите „защитените
територии“ се добавя „или спрямо режими,
определени в утвърдени планове за управление
на речните басейни“.
2. В чл. 39, ал. 13 запетаята и думите „освен
реквизитите по образеца съгласно приложение
№ 4 на Наредбата за ОВОС“ се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Министърът на здравеопазването съгласувано с министъра на околната среда и
водите одобрява критериите по чл. 14, ал. 5,
т. 2 и чл. 25, ал. 4 от Наредбата за условията
и реда за извършване на екологична оценка
на планове и програми със заповед в срок до
6 месеца от влизането в сила на постановлението. Заповедта се публикува на интернет
страниците на Министерството на здраве
опазването и на Министерството на околната
среда и водите.
§ 5. Министърът на здравеопазването съгласувано с министъра на околната среда и водите
одобрява критериите по чл. 8, ал. 3, т. 2 и по
чл. 14, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда със заповед в срок до 3
месеца от влизането в сила на постановлението.
Заповедта се публикува на интернет страниците
на Министерството на здравеопазването и на
Министерството на околната среда и водите.
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§ 6. За висящите процедури по ОВОС, започнали преди влизането в сила на постановлението, се прилага разпоредбата на чл. 4а от
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда независимо от етапа, на който се намират.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Дирекцията за национален
строителен контрол, приет с Постановление
№ 5 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ,
бр. 7 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) Началникът на ДНСК:
1. провежда държавната политика в област
та на националния строителен контрол, като:
а) спира незаконни строежи;
б) спира строежи, части от тях или отделни
строителни и монтажни работи, извършвани с
нарушения, и дава разрешение за продължаването им след отстраняване на нарушенията и
заплащане на дължимите глоби и имуществени
санкции;
в) забранява достъпа до строежи по букви
„а“ и „б“ и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване и недопускане
на хора и механизация на строежите;
г) забранява захранването с електрическа
и топлинна енергия, вода и газ на строежи по
букви „а“ и „б“;
д) забранява влагането на строителни продукти, които не са оценени за съответствие със
съществените изисквания към строежите, и
извършва проверки в местата за производство
на строителни продукти;
е) забранява ползването на строежи или на
части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не
по предназначението си съгласно издадените
строителни книжа и условията за въвеждане
в експлоатация;
ж) забранява достъпа до строежи или до
части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не
по предназначението си съгласно издадените
строителни книжа и условията за въвеждане
в експлоатация, забранява захранването им с
електрическа и топлинна енергия, вода и газ и
разпорежда поставянето на отличителни знаци
за ограничаване на достъпа и недопускане на
хора и други;

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

з) издава разрешения за ползване на строежи
или отказва издаването им;
и) предлага отнемането на лицензи на
консултанти за извършване оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или за
упражняване на строителен надзор;
к) издава заповеди за премахване на незаконни строежи;
л) издава заповеди за отмяна или изменение
на заповедите на началниците на регионалните
дирекции за национален строителен контрол,
за които не е предвиден пряк съдебен контрол,
при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс;
м) предписва изпълнение на укрепителни
и възстановителни мерки за недопускане на
аварии, щети и други на строежи и на части от
тях, за които е спряно строителството, действието на строителните книжа или е забранено
ползването им;
н) издава заповеди за обследване на аварии в
строителството по реда на наредба на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за всички категории строежи;
о) разпорежда освобождаване на строежа и
на строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали, общоопасни
средства и други;
п) налага предвидените в Закона за устройство на територията санкции;
2. утвърждава структурата на звената в
централното управление и на регионалните
дирекции за национален строителен контрол;
3. утвърждава длъжностното разписание,
поименното разписание на длъжностите и
определя индивидуалния размер на основните
заплати и допълнителните възнаграждения на
работещите в ДНСК в рамките на структурата
и бюджета;
4. издава актове за възникване, изменяне и
прекратяване на служебните правоотношения
с държавните служители в ДНСК;
5. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;
6. ръководи политиката по управление на
човешките ресурси в ДНСК;
7. предлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството проекта на държавен бюджет в частта му „Строителен контрол“;
8. утвърждава разпределението и разходването на бюджета в системата на ДНСК и
ръководи материално-техническото и финансовото осигуряване;
9. отговаря за управлението на имотите,
предоставени на ДНСК за осъществяване на
дейността є;
10. ръководи, контролира и организира
дейността по Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове по
прилагането му;
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11. организира взаимодействието с другите
държавни органи;
12. осъществява международното сътрудничество в областта на строителния контрол;
13. изпълнява и други функции, определени
в нормативни актове.“
§ 2. В чл. 9 накрая се добавя „и за организиране на отбранително-мобилизационната
подготовка на служителите в ДНСК“.
§ 3. В чл. 12 думите „Финансово и техническо
обслужване“ се заменят с „Финансово, административно-правно и техническо обслужване“.
§ 4. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Дирекция „Финансово, административно-правно и техническо обслужване“:
1. подготвя разпределението на бюджета
на ДНСК, съставя отчети за изпълнението му,
извършва обработка на първичната счетоводна
документация, която отразява дейността на
ДНСК, свързана с финансовото и счетоводното
обслужване на структурните звена на ДНСК;
2. участва в процеса на управление на бюджетните средства на ДНСК в съответствие с
принципите за законосъобразност, икономичност, ефективност, ефикасност и публичност,
като:
а) следи за спазването на финансовата и
бюджетната дисциплина;
б) извършва правилно оформяне на първични
и вторични счетоводни документи и ги отразява
своевременно в счетоводните регистри;
в) прилага системата за двоен подпис по
отношение на поемането на задължения и
извършването на разходи;
3. организира и осигурява цялостното стопанско обслужване, отговаря за поддържането
на материалната база и за правилното ползване
и управление на собствеността на ДНСК;
4. упражнява контрол върху възлагането
на обществени поръчки за определяне на изпълнители за принудителното изпълнение на
заповеди за премахване на незаконни строежи;
5. организира и отговаря за охранителния
и пропускателния режим в ДНСК, както и за
поддръжката и ремонта на пожароизвестителните и пожарогасителните системи;
6. изготвя проекти на длъжностно разписание
и на длъжностни характеристики на държавните
служители и на лицата, работещи по трудово
правоотношение;
7. изготвя проекти на актове, свързани с
възникването, изменянето и прекратяването
на служебните и трудовите правоотношения,
и организира съхраняването на тези актове,
отговаря за законосъобразното съставяне на
трудовите договори и заповедите за служебни
правоотношения;
8. подпомага началника на ДНСК по въпросите на човешките ресурси;
9. организира дейности за повишаване квалификацията на служителите в ДНСК;
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10. подпомага процеса на атестиране на
служителите в ДНСК;
11. организира и осигурява цялостното техническо обслужване и снабдяване на звената
в ДНСК с консумативи;
12. осигурява транспортното обслужване – регистрацията на моторните превозни
средства, застраховането, поддръжката и ремонта, годишните технически прегледи;
13. организира информационното обслужване на ДНСК;
14. осъществява връзките на ДНСК с обществеността;
15. организира и осигурява цялостното деловодно обслужване на ДНСК;
16. организира и поддържа архива на ДНСК;
17. осъществява и координира процесуалното
представителство на ДНСК пред съдилищата по
дела по Кодекса на труда, Закона за държавния
служител, по дела, свързани с управлението на
собствеността, и други, имащи пряко отношение
към общото административноправно, финансово
и техническо обслужване на ДНСК, както и
процесуалното представителство на ДНСК във
връзка с обжалване на актовете по възлаганите
от нея обществени поръчки;
18. оказва правна помощ на началника на
ДНСК за законосъобразното изпълнение на
неговите правомощия по Кодекса на труда,
Закона за държавния служител, по актове
относно управлението на собствеността и
други, свързани с административното управ
ление на ДНСК;
19. осъществява действия и контрол по реализиране на административно-наказателната
отговорност на нарушителите за събиране на
дължимите глоби и имуществени санкции и
на вземания за извършените разходи за принудително премахване на незаконни строежи;
20. организира и провежда процедури по
възлагане на обществени поръчки, свързани с
дейността на ДНСК;
21. води регистър на декларациите по чл. 12
от Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси (ЗПРКИ) по отношение
на служителите в администрацията на ДНСК;
22. изготвя становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за
обществените поръчки, Закона за държавната
собственост, Закона за държавния служител,
Кодекса на труда, Закона за достъп до обществена информация и други, провеждани в ДНСК;
23. организира и осигурява поддръжката на
хардуера и системния софтуер на компютърната
техника на ДНСК;
24. администрира сървърната инфраструктура и осъществява мероприятия за мрежова и
информационна сигурност в локалната мрежа
на ДНСК;
25. организира издаването, използването, подновяването и прекратяването на удостоверения
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за електронен подпис в администрацията за
осигуряване на защитени електронни комуникации между администрациите;
26. систематизира, анализира и отчита
резултатите от дейността на административните звена в ДНСК, като създава и поддържа
електронни регистри на издадените от ДНСК/
РДНСК административни актове, наказателни
постановления, извършени проверки, заверени
заповедни книги и др.“
§ 5. В чл. 15, ал. 1, т. 1 думите „Оперативна
дейност и административно обслужване“ се
заменят с „Оперативна дейност и контрол“.
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дирекция „Оперативна дейност и контрол“:
1. контролира изпълнението на заповеди за
спиране на строежи, заповеди за забрана на
ползването и достъпа на строежи;
2. контролира принудителното изпълнение на
заповеди за премахване на незаконни строежи;
3. изготвя становища във връзка с необходимостта от възлагане на обществени поръчки за изработване на проекти и експертизи,
необходими при изпълнението на заповеди за
премахване на незаконни строежи;
4. осигурява охраната на строителни площадки;
5. извършва проверки на строителни площадки за установяване законосъобразността
на изпълнението и ползването на строежите
и съставя констативни актове и протоколи за
установяване на строежи с нарушения, незаконни строежи и незаконосъобразно ползване и
подпомага началника на ДНСК при изпълнение
на неговите правомощия във връзка с издаването на индивидуални административни актове
съобразно функциите на дирекция „Оперативна
дейност и контрол“;
6. съставя актове за установяване на административни нарушения на правилата и
нормите по ЗУТ;
7. разглежда заявления, жалби и сигнали на
физически и юридически лица, включително
срещу действия и бездействия на длъжностни
лица в общинските администрации и в регионалните дирекции;
8. насочва входящата документация за разглеждане по компетентност към съответните
административни звена на дирекцията;
9. организира и осъществява специализирано обслужване в Центъра за обслужване на
клиенти на ДНСК;
10. следи за спазването на определените от
началника на ДНСК срокове и за точността
на изпълнението на дадените разпореждания,
както и за спазването на сроковете, определени
от дирекциите в централното управление, за
изпълнение от РДНСК;
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11. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;
12. дава указания по прилагането на ЗУТ
и на подзаконовите нормативни актове във
връзка със законосъобразното изпълнение на
строежите;
13. изготвя предложения за приемане на
нови и за изменение на действащи нормативни актове по устройството на територията и
строителството, като участва в съставянето или
изготвя самостоятелно проекти на нормативни
актове и становища по проекти на нормативни
актове;
14. осъществява методическо ръководство
на РДНСК и изготвя задължителни предписания до общинските администрации съобразно
дейността на дирекция „Оперативна дейност
и контрол“.“
2. В ал. 2 думите „Оперативна дейност и
административно обслужване“ се заменят с
„Оперативна дейност и контрол“.
3. В ал. 3 думите „Оперативна дейност и
административно обслужване“ се заменят с
„Оперативна дейност и контрол“.
§ 7. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Дирекция „Строителен и устройствен контрол“:
1. осъществява контрол по устройството на
територията;
2. осъществява строителния контрол върху
териториите с особена териториалноустройствена защита;
3. осъществява контрол и методическо ръководство на РДНСК във връзка с изпълнението
на задълженията за контрол по законосъобразността на издадени строителни книжа;
4. изготвя предложения за прилагане на
предвидените в ЗУТ мерки за премахване на
незаконно строителство;
5. изпълнява дейността по въвеждане на
строежите в експлоатация;
6. контролира дейността на лицата, упражняващи строителен надзор;
7. заверява заповедни книги на строежи в
предвидените от ЗУТ случаи;
8. извършва проверки на строителни площадки за установяване законосъобразността
на изпълнението и ползването на строежите
и съставя констативни актове и протоколи за
установяване на строежи с нарушения, незаконни строежи и незаконосъобразно ползване
и подпомага началника на ДНСК при изпълнението на неговите правомощия във връзка
с издаването на индивидуални административни актове съобразно функциите на дирекция
„Строителен и устройствен контрол“;
9. съставя актове за установяване на административни нарушения на правилата и
нормите по ЗУТ;
10. дава указания по прилагането на ЗУТ
и на подзаконовите нормативни актове във
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връзка с дейността на лицата, упражняващи
строителен надзор, и въвеждането на обектите
в експлоатация;
11. предлага мерки за недопускане на аварии в строителството и изпълнява дейността
по документиране и обследване на аварии в
строителството;
12. осъществява и координира процесуалното
представителство на ДНСК пред съдилищата
като въззивна и касационна инстанция по дела
по Закона за устройство на територията;
13. проучва и анализира прилагането на
действащото законодателство, анализира и
обобщава съдебната практика по прилагане на
нормативните актове, свързани с устройството
на територията и строителството;
14. оказва правна помощ на началника на
ДНСК за законосъобразното изпълнение на
неговите правомощия във връзка с издаването
на административни актове по ЗУТ;
15. осъществява методическо ръководство
на РДНСК и изготвя задължителни предписания до общинските администрации съобразно
дейността на дирекция „Строителен и устройствен контрол“;
16. изготвя предложения за приемане на
нови и за изменение на действащи нормативни актове по устройството на територията и
строителството, като участва в съставянето или
изготвя самостоятелно проекти на нормативни
актове и становища по проекти на нормативни
актове.“
§ 8. В чл. 19 думите „Оперативна дейност
и административно обслужване“ се заменят с
„Оперативна дейност и контрол“.
§ 9. В приложението към чл. 7, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. На ред „Обща администрация“ числото
„29“ се заменя с „32“.
2. Ред „дирекция „Финансово и техническо
обслужване“ 28“ се заменя с „дирекция „Финансово, административно-правно и техническо
обслужване“ 31“.
3. На ред „Специализирана администрация“
числото „387“ се заменя с „384“.
4. Ред „дирекция „Оперативна дейност и
административно обслужване“ 38“ се заменя с
„дирекция „Оперативна дейност и контрол“ 31“.
5. На ред „дирекция „Строителен и устройствен контрол“ числото „30“ се заменя с „29“.
6. На ред „Регионални дирекции за национален строителен контрол (РДНСК)“ числото
„319“ се заменя с „324“.
Заключителна разпоредба
§ 10. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Методологията
за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани
с изпълнението на оперативните програми,
съфинансирани от структурните инструменти
на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за рибарство, приета с
Постановление № 134 на Министерския съвет
от 2010 г. (ДВ, бр. 53 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 т. 2 се изменя така:
„2. Постановление № 55 на Министерския
съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти
на договорена безвъзмездна финансова помощ
от Структурните фондове и Кохезионния фонд
на ЕС, Съвместната оперативна програма за
трансгранично сътрудничество „Черно море
2007 – 2013 г.“ и от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство.“
§ 2. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Основните категории нередности,
съставляващи нарушения на националното законодателство в областта на обществените поръчки във връзка с провеждането на обществени
поръчки на стойност, равна или по-висока от
праговете по чл. 45а от Закона за обществените
поръчки, са посочени в приложение № 2, като
за тях са посочени препоръчителни размери
на финансовите корекции.
(2) Основните категории нередности, състав
ляващи нарушения на националното законодателство в областта на обществените поръчки
във връзка с провеждането на обществени
поръчки, попадащи под праговете по чл. 45а от
Закона за обществените поръчки, са посочени в
приложение № 3, като за тях са посочени препоръчителни размери на финансовите корекции.
(3) Приложение № 3 се прилага съответно и
по отношение на нередности, произтичащи от
нарушения, свързани с процедурите за възлагане
на малки обществени поръчки (НВМОП) и с
условията и реда за определяне на изпълнител
от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на ЕС, Съвместната оперативна програма за трансгранично
сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.“ и
от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство – за случаите,
когато бенефициентът не се явява възложител
на обществена поръчка (Постановление № 55
на Министерския съвет от 2007 г.).“
§ 3. В чл. 9, ал. 5 изречение второ се заличава.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1, т. 1 след думите „Кохезионния
фонд на ЕС“ се поставя точка и запетая и
текстът до края се заличава.
2. В ал. 2 думите „Структурните фондове
на ЕС, програма ФАР на ЕС“ се заменят със
„Структурните фондове и Кохезионния фонд
на ЕС, Съвместната оперативна програма за
трансгранично сътрудничество „Черно море
2007 – 2013 г.“.
§ 5. В чл. 12, ал. 1 думите „намаляване на
безвъзмездната финансова помощ, съответно
събиране“ се заменят с „възстановяване“.
§ 6. В чл. 13, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „редуцирана/отказана безвъзмездната финансова помощ, като посочва
размера на финансовата корекция“ се заменят
с „наложена финансова корекция, като посочва
нейния размер“.
2. В т. 2 думите „редуцира/откаже безвъзмездната финансова помощ или да се намали
размерът на финансовата корекция“ се заменят
с „налага финансова корекция или да се намали
нейният размер“.
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3. Точка 5 се изменя така:
„5. в случай че отхвърли искането, договарящият орган пристъпва към налагане на
финансова корекция по конкретния проект.“
§ 7. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 4 думите „Постановление № 55 на Министерския
съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти
на договорена безвъзмездна финансова помощ
от структурните фондове на Европейския
съюз, Програма ФАР на Европейския съюз
и от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“ се заменят с
„Постановление № 55 на Министерския съвет
от 2007 г. за условията и реда за определяне
на изпълнител от страна на бенефициенти на
договорена безвъзмездна финансова помощ
от Структурните фондове и Кохезионния фонд
на ЕС, Съвместната оперативна програма за
трансгранично сътрудничество „Черно море
2007 – 2013 г.“ и от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство“.
§ 8. Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 6, ал. 1

Нередности, произтичащи от нарушения на законодателството в областта на обществените поръчки
във връзка с провеждането на обществени поръчки на стойност, равна или по-висока от праговете
по чл. 45а от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
№
по
ред

Категория нередност

Описание на нередността

Препоръчителен размер
на финансовата корекция
(процент от стойността на
договора)

1.

Неспазване на изисквания- Процедурата за обществена поръчка 100 на сто от стойността на
та за обявяване/публичност е проведена и е сключен договор по договора
нея, като са нарушени изискванията за
(COCOF 07/0037/03, неред- публикуване на обявление и решение,
ност № 1)
предвидени в националното и общностното законодателство в областта на
обществените поръчки; не съществува
никаква форма на публичност.

2.

Неспазване на изисквания- Процедурата за обществена поръчка е 25 на сто от стойността на
та за обявяване/публичност проведена и е сключен договор по нея, договора
като са нарушени някои разпоредби
(COCOF 07/0037/03, неред- относно публичността в националноност № 2)
то и общностното законодателство в
областта на обществените поръчки
(т.е. наличие на известна публичност,
позволяваща участие в процедурата за
възлагане на обществената поръчка,
но тя не обхваща всички потенциални
кандидати/участници).

3.

Договори за обществени
поръчк и, възложени без
осигуряване на конкуренция и при липса на изключителна спешност, възникнала поради непредвидени
събития, или при липсата
на непредвидени обстоя-

Основният договор е бил сключен
при спазване изискванията на чл. 84
ЗОП, но е последван от допълнителен
договор/допълнителни договори, без
да бъдат спазени изискванията за прилагане на договаряне по чл. 90, ал. 1,
т. 8 ЗОП, независимо дали е надвишен
или не определеният праг

100 на сто от стойността
на допълнителния договор/
допълнителните договори.
В случаите, в които общият
размер на допълнителните
дог овори, ск л ючен и, б е з
да се спазят разпоредбите
на законодателството в об-
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Препоръчителен размер
на финансовата корекция
(процент от стойността на
договора)

телства за допълнителни от 50 на сто от стойността на основ- л ас т т а н а о бще с т в ен и т е
строителни работи, услуги ния договор.
поръчки, не надвишава опили доставки
ределения праг от 50 на сто
от стойността на основния
(COCOF 07/0037/03, нереддоговор, корекцията може
ност № 3)
да бъде сведена до 25 на сто.
4.

Допълнителни строителни
работи или услуги, надвишаващи праговете, установени в нормативната
уредба, в случай на непредвидени обстоятелства

Налице е основание за провеждане
на процедура на договаряне по чл. 90,
ал. 1, т. 8 ЗОП, но не е спазено изискването общата стойност на допълнителния договор да е не повече от 50 на
сто от стойността на основния договор.

100 на сто от стойността на
надвишението над 50 на сто
от стойността на основния
договор.
Когато допълни телни те
строителни работи или услуги представляват отделна
дейност/услуга, но не надвишават определените прагове
по чл. 45а ЗОП, се прилага
финансова корекция в размер 25 на сто от стойността
на въпросния договор.

Пропуски в обявлението за обществена
поръчка по отношение на критериите
за подбор (минимални изисквания за
икономическото и финансовото състояние на кандидата, както и изискванията за техническите възможности
и/или квалификацията на кандидата)
и критериите за възлагане (избрания
(COCOF 07/0037/03, неред- критерий за оценка, методиката за
ност № 5)
оценка и показателите за комплексна
оценка).

25 на сто от стойността на
договора. В зависимост от
тежестта на нарушението
този процент може да бъде
намален до 10 на сто или до
5 на сто.

В документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка не са посочени критериите за
подбор (минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние
на кандидата, както и изискванията
за техническите възможности и/или
квалификацията на кандидата), както
и избраният критерий за оценка, показателите и методиката за определяне
на комплексната оценка на офертата,
при критерий икономически най-изгодна оферта.

25 на сто от стойността на
договора. В зависимост от
тежестта на нарушението
този процент може да бъде
намален до 10 на сто или до
5 на сто.

Прилагане на неправомер- При сключването на договора за възни критерии за възлагане лагане на обществена поръчка са били
приложени неправомерни критерии
(COCOF 07/0037/03, неред- за възлагане/избор на изпълнител
ност № 6)
(например: използван е критерий за
подбор като показател за оценка в методиката; неспазване на предварително
обявените критерии за възлагане или
неправомерно прилагане на избрания
критерий за оценка или на методиката
за оценка на офертите).

25 на сто от стойността на
договора. В зависимост от
тежестта на нарушението
този процент може да бъде
намален до 10 на сто или
до 5 на сто от стойността
на договора.

(COCOF 07/0037/03, нередност № 4)

5.

6.

В обявлението или в документацията за участие
в процедурата за възлагане
на обществена поръчка не
са посочени всички критерии за подбор и критерии
за възлагане

С Т Р.
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№
по
ред

Категория нередност

Препоръчителен размер
на финансовата корекция
(процент от стойността на
договора)

7.

Прилагане на неправомерни критерии за подбор и/
или възлагане при процедура за възлагане на обществена поръчка

Определяне на неправомерни ограничения за подбор и/или възлагане в
процедурата за избор на изпълнител
на обществената поръчка, които дават
предимство на един от кандидатите/участниците в процедурата или
(COCOF 07/0037/03, неред- ограничават кръга на потенциалните
ност № 7)
участници в нея.

25 на сто от стойността на
договора.
(Може да се приложи финансова корекция от 100 на сто
от стойността на договора
в най-теж к ите слу чаи на
нару шен и я, когат о е налице умишлен стремеж за
изключване на определени
кандидати/участници.)

8.

Недостатъчна или дискриминираща дефиниция на
обек та на обществената
поръчка

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка съдържа недостатъчно или дискриминиращо описание на обекта на
поръчката с цел да се даде предимство
(COCOF 07/0037/03, неред- на един от кандидатите/участниците,
ност № 8)
който е бил определен за изпълнител.

25 на сто от стойността на
договора, като този процент
може да бъде намален до
10 на сто или до 5 на сто в
зависимост от тежестта на
нарушението.

9.

Договаряне по време на Осъществен е неправомерен контакт
процедурата по възлагане с участник в открита или ограничена
на обществена поръчка
процедура, като възложителят преговаря с участниците в търга по време
(COCOF 07/0037/03, неред- на процедурата за определяне клаузите
ност № 9)
на договора и съдържанието на офертата, и е сключен договор с кандидата/
участника, с който са водени неправомерни преговори, в резултат на което
са нарушени конкурентните условия.

25 на сто от стойността на
договора. Тази сума може да
бъде намалена до 10 на сто
или до 5 на сто в зависимост
от сериозността.

10.

Намаляване на количество- Договорът е сключен при спазване
то или обема на обекта на изискванията на законодателството в
договора
областта на обществените поръчки,
но е последван от намал яване на
(COCOF 07/0037/03, неред- количеството или обема на договора,
ност № 10)
без стойността на договора да бъде
пропорционално намалена (тази корек
ция се прилага и в случаите, когато
стойността на намаленото количество
или обема се използва за изпълнението на допълнителни неправомерни
договори).

Стойността на намалението
на количеството или обема
плюс 25 на сто от стойността
на крайното количество или
обем на договора.

11.

Намаляване на количество- Договорът е сключен при спазване 25 на сто от стойността на
то или обема на обекта на изискванията на законодателството в крайното количество или
договора
областта на обществените поръчки, но обем на договора.
е последван от намаляване на количе(COCOF 07/0037/03, неред- ството или обема, като стойността на
ност № 11)
договора е пропорционално намалена.
Тази корекция се налага в случаите, при
които с намаляването на количеството
или обема се променят общите икономически условия на търга, определени
в обявлението и в документацията за
участие в процедурата за възлагане
на обществена поръчка, като по този
начин се засягат в значителна степен
получените оферти.

БРОЙ 3
№
по
ред

ДЪРЖАВЕН
Категория нередност

ВЕСТНИК

Описание на нередността

12. Неправилно прилагане на Договорът е сключен при спазване
н якои спомагателни еле- разпоредбите на законодателството в
менти
областта на обществените поръчки, но
не са спазени някои несъществени еле(COCOF 07/0037/03, неред- менти като публикуване на информация
ност № 12)
за възложената обществена поръчка.
Когато нередността се ограничава само
до неспазване на формата и не води до
евентуални финансови последици, не се
прилага финансова корекция.

С Т Р. 3 1
Препоръчителен размер
на финансовата корекция
(процент от стойността на
договора)
2 на сто, 5 на сто или 10 на
сто от стойността на договора
според тежестта на нарушението.

Забележки:

1. Препоръчителният размер на финансовата корекция, посочен в колона 4, се изчислява в зависимост от сумата,
декларирана пред Европейската комисия (ЕК), във връзка със засегнатия от нередността договор. Процентът според
съответната скала се прилага към декларираната пред ЕК сума на разходите за съответния договор. Практически
пример: Размерът на декларираните пред ЕК разходи за договор за строителство, сключен при прилагане на неправомерни критерии за възлагане, е 10 000 000 EUR. Приложимият процент на корекцията е 25 на сто съгласно колона
4 от приложението. Сумата, която трябва да се извади от декларацията за разходите пред Комисията, е
2 500 000 EUR. Поради това съфинансирането от Общността се намалява според процента на съфинансиране
на мярката, по която е финансиран въпросният договор.
2. В случаите по т. 3, 4, 10 и 11 може да се приложи ограничена степен на гъвкавост спрямо измененията
на договора след възлагането, при условие че:
а) с промяната на един основен елемент на възложения договор не се променят общите икономически
условия на поканата за участие в търга или на техническата спецификация;
б) измененията, включени в обявлението или в документацията за участие в процедурата за провеждане
на обществена поръчка, не биха засегнали в значителна степен получените оферти; основните елементи на
възлагането на договора са свързани по-конкретно със стойността на договора, естеството на строителните
работи, срока на изпълнение, условията на плащане и използваните материали; необходимо е да се анализира
всеки отделен случай.“

§ 9. Приложение № 3 към чл. 6, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 3
към чл. 6, ал. 2
Нередности, произтичащи от нарушения на националното законодателство в областта на обществените
поръчки във връзка с провеждането на обществени поръчки, попадащи под праговете по чл. 45а от
Закона за обществените поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и
Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител
от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество
„Черно море 2007 – 2013 г.“ и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
№

Категория нередност

Препоръчителен размер
на финансовата корекция
(процент от стойността на
договора)
1. Неосигуряване на достатъч- Договорът е сключен при отсъствието на 25 на сто от стойността на
на степен на публичност и достатъчна конкуренция, което означава договора.
прозрачност
неспазване на принципа на прозрачност.

(COCOF 07/0037/03, нередност № 21)
2. Обществени поръчки, възложени без осигуряване на
достат ъчна конк у ренци я,
както и при отсъствие на
изключителна спешност в
резултат от непредвидими
събития или непредвидени
обстоятелства (за допълнителни строителни работи
или услуги)
(COCOF 07/0037/03, нередност № 22)

Описание на нередността

Основният договор е сключен при осигуряване на достатъчна конкуренция,
последван от един или повече допълнителни договори, сключени, без да се
осигури достатъчна конкуренция, и то
при липса на изключителна спешност
вследствие на непредвидими събития
или на непредвидени обстоятелства (при
обществени поръчки за строителство или
услуги), които да ги оправдаят.

25 на сто от стойността на
договора, сключен без осигуряване на достатъчна конкуренция.
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БРОЙ 3
Препоръчителен размер
на финансовата корекция
(процент от стойността на
договора)

3.

Прилагане на неправомер- Определяне на неправомерни ограничени критерии за подбор и ния за подбор и/или възлагане, които
възлагане
дават предимство на един от кандидатите/участниците в процедурата/избора
(COCOF 07/0037/03, неред- на изпълнител или ограничават кръга на
ност № 23)
потенциалните участници в нея (например: задължение за наличие на място на
стопанска дейност или представител в
страната или региона, както и определянето на твърде специфични технически
норми, които дават предимство само на
един оператор).

10 на сто от стойността на
договора. Този процент може
да бъде намален до 5 на сто
в зависимост от тежестта на
нарушението.

4.

Нарушение на принципа за Договори, сключени след провеждане
равно третиране
на обществени поръчки при спазване
на правилата за публичност, но чиято
(COCOF 07/0037/03, неред- процедура за възлагане на обществена
ност № 24)
поръчка нарушава принципа за равно
третиране между операторите (например
възлагащият орган е избрал произволно
кандидатите, с които преговаря, или дава
предимство на един от поканените за
преговори кандидати).

10 на сто от стойността на
договора. Този процент може
да бъде намален до 5 на сто
в зависимост от тежестта на
нарушението.

Забeлежки:
1. В случаите по т. 1 понятието „достатъчна степен
на публичност“ трябва да се тълкува в светлината
на тълкувателно комюнике на Комисията № 2006/С
179/02 относно общностното право, приложимо за
възлагането на обществени поръчки, които не се
подчиняват или се подчиняват частично на директивите за обществени поръчки, а именно:
а) принципите за равно третиране и недискриминиране означават задължение за прозрачност, което
се състои в това да се гарантира в полза на всеки
потенциален участник в търга подходяща степен на
публичност; задължението за прозрачност означава,
че едно предприятие, разположено на територията на
друга държава членка, разполага с достъп до съответната информация за обществената поръчка, преди
тя да бъде възложена, така че, ако това предприятие
иска, да бъде в състояние да заяви интереса си за
получаване на тази обществена поръчка;
б) в някои случаи поради особени обстоятелства,
като твърде ограничена икономическа стойност, възлагането на обществената поръчка не представлява
интерес за икономическите оператори, разположени в
други държави членки; в подобни случаи въздействието върху основните свободи трябва да се разглежда
като твърде несигурно и подчертано косвено, за да
оправдае прилагането на норми, извлечени от първичното общностно законодателство; поради това не
съществува основание за финансови корекции; всеки
възлагащ орган трябва да определи дали възлагането
на предвидената обществена поръчка представлява

потенциален интерес за икономическите оператори,
разположени в други държави членки; комисията
счита, че това решение трябва да се основава на
оценка на конкретните обстоятелства в дадения случай,
като обекта на обществената поръчка, очакваната
є стойност, характеристиките на въпросния сектор
(размер и структура на обществената поръчка, търговски практики и др.), както и географското място
на изпълнението на поръчката.
2. В случаите по т. 2 може да се приложи ограничена степен на гъвкавост спрямо измененията на
договора след възлагането, при условие че:
а) с промяната на един основен елемент на
възложения договор не се променят общите икономически условия на поканата за участие в търга
или на техническата спецификация;
б) измененията, включени в обявлението или в
документацията за участие в процедурата за провеждане на обществена поръчка, не биха засегнали
в значителна степен получените оферти; основните
елементи на възлагането на договора са свързани поконкретно със стойността на договора, естеството на
строителните работи, срока на изпълнение, условията
на плащане и използваните материали. Необходимо
е да се анализира всеки отделен случай.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. Постановлението се прилага и за договори за безвъзмездна финансова помощ или
за анекси към такива договори, сключени след
влизането в сила на Методологията за опреде-

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ляне на финансови корекции, които се прилагат
спрямо разходите, свързани с изпълнението
на оперативните програми, съфинансирани
от структурните инструменти на Европейския
съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за
рибарство, приета с Постановление № 134 на
Министерския съвет от 2010 г., при съгласие
между договарящите страни.
§ 11. В заключителните разпоредби на Постановление № 134 на Министерския съвет от
2010 г. за приемане на Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат
спрямо разходите, свързани с изпълнението
на оперативните програми, съфинансирани
от структурните инструменти на Европейския
съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за рибарство (ДВ, бр. 53 от 2010 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се нов § 1:
„§ 1. (1) Методологията за определяне
на финансови корекции, които се прилагат
спрямо разходите, свързани с изпълнението
на оперативните програми, съфинансирани от
структурните инструменти на Европейския съюз,
Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони и Европейския фонд за рибарство се прилага за договори за безвъзмездна
помощ, сключени след влизането в сила на
постановлението.
(2) Методологията се прилага и за договори
за безвъзмездна финансова помощ, сключени
до влизането в сила на постановлението, при
съгласие между договарящите страни.
(3) Извън случаите по ал. 2 по договори
за безвъзмездна финансова помощ, сключени преди влизане в сила на постановлението, могат да се налагат финансови корек
ции в съответствие с чл. 98 от Регламент
№ 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд или
чл. 33 от Регламент № 1290/2005 на Съвета
от 21 юни 2005 г. относно финансирането на
Общата селскостопанска политика и Насоките
на ЕК за определяне на финансовите корекции,
които следва да се прилагат спрямо разходите,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд, при неспазване на правилата относно обществените поръчки (COCOF
07/0037/03), като договарящите и одитните
органи съответно прилагат чл. 12 – 14 от методологията.“
2. Досегашните § 1 и 2 стават съответно
§ 2 и 3.
§ 12. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Изменение № 1 на Фина нсови я дог овор
между Република България и Европейската
инвестиционна банка (проект „България –
Транзитни пътища V“)
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 25 ноември 2010 г. –
ДВ, бр. 96 от 2010 г. В сила от 17 ноември
2010 г.)
Министерство			
Европейска
на финансите
инвестиционна
ул. Раковски 102
банка
1040 София
България
На вниманието на г-н Симеон Дянков,
министър
Люксембург, 21. юли 2010 JUOPS/SEE/AIA n.
Относно: ПРОЕКТ „БЪЛГАРИЯ – ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V“ (FІ24.083)
EXP ВЕІ – EIB
008055 21. юли 10

Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка
(„Банката“) от 3/27 август 2007 („Финансов
договор“)
Изменение № 1
Ваше Превъзходителство,
Позовавайки се на Ваше писмо № 17-00-88
от 22.02.2010 и на проведените на 18.03.2010 в
София между нас разговори, имаме удоволствието да Ви информираме, че приемаме да
променим Техническото описание, изложено
в Приложение А към Финансовия договор.
Следователно настоящото Техническо описа
ние, както е посочено в Приложение А на
Финансовия договор, ще бъде заменено с
актуализирано Техническо описание, както е
посочено в анекса към настоящото Писмо за
изменение.
Всички останали понятия и условия от
Финансовия договор остават непроменени.
Понятията, дефинирани във Финансовия
договор, ще се интерпретират по същия начин
при използването им в настоящото, освен ако
не е изрично посочено друго.
Приложимото право към настоящото писмо
е правото на Великото херцогство Люксембург.
За да потвърдите своето съгласие с горното,
най-учтиво Ви молим да парафирате и подпишете, посочвайки и датата на подписването,
и трите оригинала на настоящото Писмо за
изменение.
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Настоящото изменение на договора влиза
в сила след получаване от Банката на два
надлежно подписани оригинала на настоящото
писмо.
В заключение молим да препратите като
информация един от надлежно подписания
оригинал на писмото на Фонд „Републиканска
пътна инфраструктура“.
С уважение,
ЕВРОПЕЙСКА
ИНВЕСТИЦИОННА
БАНКА
Съгласувано			
Ж.-М. Мартен,
и одобрено
зам.-началник на отдел

за и от името на
„Румъния, България
Министерство на
и Кипър“
финансите на
Ф. Бруни Роча,
Република България:
гл. юрист
Симеон Дянков,
министър на финансите
Дата: 29. октомври 2010 г.
Анекс
„Приложение А
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ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Цел, място
Проектът се отнася до проектирането,
надзора и работите по рехабилитацията и
модернизацията на главни пътища в България, включително оказване на техническо
съдействие на Фонд „Републиканска пътна
инфраструктура“ (ФРПИ) (ново наименование:
Агенция „Пътна инфраструктура“).
Целият проект обхваща около 1650 км
главни пътища, като включва следните видове работи:
Рехабилитация на съществуващи пътища
Пътища: рехабилитационните работи обичайно включват усилване на съществуващата
настилка чрез изпълнение на асфалтобетонови
износващи и изравнителни пластове, стабилизиране на пътните банкети, рехабилитация на водостоците и пътното отводняване,
пътна маркировка и сигнализация, включително мерки за намаляване на скоростта и
повишаване безопасността на движението в
рамките на населени места. Много съществените ремонтни работи могат да включват
реконструкцията на пластове от основата на
пътя (носимоспособност: минимум 11.5 т/
натоварване на ос). Нормативните изисквания
за геометрията на различните видове пътища
може да се реализират чрез разширението
на съществуващите пътни платна и частична
промяна в трасето.
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Мостове: рехабилитационните работи обичайно включват ремонт и/или подмяна на
стоманобетонни елементи и на дилатационните
фуги, хидроизолацията, тротоарните блокове,
асфалтобетонови пластове, стоманени предпазни огради и парапети. Работите могат да
включват подмяна на енергозахранващи кабели
и осветление. Техническите стандарти следва
да са в съответствие с последните препоръки
на Европейския съюз по отношение на безопасността на движението по пътищата.
Рехабилитационните работи не включват
инвестиции, които изискват оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
съгласно приложения 1 и 2 към чл. 81 (1)
2 от Закона за опазване на околната среда.
Подобрение на съществуващи пътища
и ново строителство
Новото строителство се отнася до рехабилитацията, претрасирането и разширението на
съществуващите пътища към многолентови
пътни платна и създаването на обходни пътища и кръстовища на нива във или около
населените зони.
Техническа помощ и управление на проекта
Оказване на техническа помощ на „Звеното
за управление на проекти“ към Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“(ФРПИ)
(ново наименование: Агенция „Пътна инфраструктура“) за управление на проекта:
включва анализ и обосновка за работите,
помощ при контрола на екологичните процедури, преглед на проекта и тръжните документи, изготвени от местни консултанти
преди обявяването на търга, оценка на внесените оферти, контрол върху качеството на
работите и управление на изпълнението им.
Обхватът на техническата помощ включва
така също и въвеждането на нови технологии
за рехабилитация на пътища, поддръжка и
ремонти на съоръженията.
Всякакви промени по техническото описание изискват предварителното одобрение
„без възражения“ от страна на банката.
Календар
Подготовката на работните проекти и
изготвянето на тръжната документация ще
се извърши в периода между 2006 и 2011 г.
Възлагането на индивидуални договори за
изпълнение на работи и стартирането на
строителните фази е планирано по график за
2008 г. с очаквано завършване на всичките
лотове през 2013 г.
Проектът включва следните 27 лота:
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТА, КОЯТО
СЛЕДВА ДА СЕ ИЗПРАТИ НА БАНКАТА,
И МЕТОД НА ПРЕДАВАНЕ
Изпращане на информация: определяне на
отговорното лице
Информацията по-долу следва да бъде
изпратена на Банката в писмена форма (2
екземпляра) и по електронен път (стандартни
файлове във формат на Microsoft софтуер и/
или ADOBE.pdf) на отговорността на:
Company

Агенция „Пътна инфраструктура“

Лице за контакт

Г-жа Стела Попниколова

Длъжност

Директор дирекция

Функционално звено

Агенция „Пътна инфраструктура“
Дирекция „Координация на кредити и бюджетни инвестиции“

Адрес

бул. Македония 3, 1606 София,
България

Телефон

++359 2 91733 01

Факс

++359 2 952 22 08

Email

s.popnikolova@api.government.bg

Лицето за контакт, споменато по-горе, е
отговорното лице за контакт към момента.
Заемополучателят се задължава да информира
незабавно ЕИБ в случай на промяна.
Информация по специфични въпроси
Заемополучателят се задължава да предоставя на Банката следната информация най-късно
в указания по-долу срок:
Документ/информация

Краен
срок

Подробни технико-икономическа
обосновка и специално техническо
проучване, оценки за въздействие
върху околната среда (ОВОС) и
резултатите от тях, тръжни документи.

Не по-късно от 1 месец преди
стартиране на съответните
тръжни
процедури.

Специални отчети в случай на
непредвидени ситуации или събития, които биха могли да причинят
прекъсване хода на работата или на
догозора за предоставяне на услуга.

Не по-късно от 1
месец след
в ъ з н и к в ането на
н е пред в идената ситуация или
събитие.
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Информация относно реализацията
на проекта
Заемополучателят се задължава да предоставя на Банката следната информация относно хода на проекта по време на неговото
изпълнение не по-късно от посочения по-долу
краен срок:
Документ/информация

Краен срок

Честота
на отчетност

Отчетност в хода на
изпълнение на проекта:
• Крат ка ак т уа лизация по техническото
описан ие с обяснения
относно причините за
съществени промени
спрямо първоначалния
обхват;
• Актуална информация за датите на приключване на всеки един
от основните елементи
на проекта с обяснения
относно причините за
всяко евентуално забавяне;
• Актуална информаци я за разходи те по
проекта с обяснени я
относно причините за
всички възможни увеличения на разходите
спрямо първоначално
планираните разходи;
• Описание на всеки
основен проблем с въздействие върху околната среда;
• Актуална информация за процедурите по
възлагане;
• Актуална информаци я за изиск вани ята
или предназначението
на проекта и коментари;
• Всеки значим възникнал проблем, както и
всеки значим риск, който би могъл да окаже
въздействие върху изпълнението на проекта;
• Всяко правно действие, засягащо проекта, което може да има
т ра йно последващо
влияние.

Не по-късно от 30
дни след
изтичане
то на всеки един
отчетен
период.

Два
пъти
годишно (на
всеки 6
месеца).
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Информация относно края на работите и
първата година от експлоатацията
Заемополучателят се задължава да предостави на банката следната информация относно
приключването на проекта и първоначалното
изпълнение не по-късно от посочения по-долу
краен срок.
Документ/информация Дата на предоставяне
на Банката

10853
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР
ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

между Националната здравноосигурителна
каса и Българския лекарски съюз за 2011 г.
Днес, 29.12.2010 г., в София между Националната здравноосигурителна каса, от една
страна, и, от друга страна, Българския лекарски
съюз се сключи този договор.
Този договор е национален, защото има
действие на цялата територия на Република
България.
Този договор е рамков, защото определя
здравно-икономически, финансови, медицински,
организационно-управленски, информационни
и правно-деонтологични рамки, в съответствие
с които се сключват договорите между НЗОК
и изпълнителите на медицинска помощ.
Всички клаузи на този Национален рамков договор са в съответствие с действащото
българско законодателство. Законите и актове
в областта на здравеопазването, здравното
осигуряване и свързаните с тях обществени
отношения, с които е съобразен този НРД, са
изброени в приложение № 1.

Отчет при завършване- Не по-късно от 3 месето на инфраструктурата ца след приключване на
по проекта, включващ: проекта.
– Кратко описание на
т ех ни ческ и т е хара ктеристики на проекта
към момента на неговото прик лючване с
обяснение на причините за всяка съществена
промяна;
– Датата на приключване на всеки един от
основните елементи на
проекта с обяснение
на причините за всяко
евентуално забавяне;
– Окончателните разходи по проекта с обяснение на причините
за всякакви възможни
увеличения на разход и т е сп ря мо п ърво начално планираните
разходи;
– Описание на всек и основен проблем
с въздейст вие върх у
околната среда;
– Актуализация съобразно изискванията
на проекта, включително последни данни
за трафика (движението) при приключване
на периода на строителство;
– Всякакви значителни явления и рискове,
които могат да имат
въздействие върху изп ъ л нен ие т о на п ро екта;
– Всяко правно действие, засягащо проекта, което може да има
т р а й н о п о с л ед в а щ о
влияние.
Език на отчетите
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ОБЩА ЧАСТ
Г л а в а
п ъ р в а
ПРЕДМЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ
ДОГОВОР
Чл. 1. (1) Предмет на Националния рамков
договор (НРД) са правата и задълженията по
оказването на медицинска помощ в рамките
на чл. 55 от Закона за здравното осигуряване
(ЗЗО) на:
1. Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК) и Районните здравноосигурителни
каси (РЗОК);
2. Българския лекарски съюз (БЛС) и неговите районни колегии;
3. изпълнителите на медицинска помощ
(ИМП);
4. задължително здравноосигурените лица
(ЗЗОЛ).
(2) Дейности за повишаване квалификацията на медицински специалисти не са предмет
на НРД.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
ПО НРД

английски
“

Чл. 2. (1) Националната здравноосигурителна каса има следните права и задължения
по този договор:
1. възлага чрез сключване на договори с
ИМП оказването в полза на ЗЗОЛ на медицинска помощ, договорена по вид, обхват, обем,
качество в НРД, съгласно чл. 55, ал. 2 ЗЗО;
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2. осигурява равнопоставеност на ИМП при
сключване на договорите с РЗОК за оказване
на медицинска помощ при условията и по
реда на НРД;
3. отказва сключване на договори за оказване на медицинска помощ с изпълнители на
такава помощ, които не отговарят на условията,
изискванията и реда за сключване на договори,
определени в ЗЗО, Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), Закона за бюджета на НЗОК за
2011 г. (ЗБНЗОК за 2011 г.) и НРД;
4. упражнява контрол върху оказаната медицинска помощ съгласно ЗЗО и НРД;
5. упражнява контрол за спазване правата
и задълженията на ЗЗОЛ;
6. изисква, получава от ИМП и обработва
установената документация в сроковете, определени в НРД;
7. заплаща цени за извършените и отчетени
медицински дейности съгласно чл. 55в ЗЗО;
8. заплаща напълно или частично разрешени за употреба на територията на Република
България лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (ЗЛПХМ), медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели, предназначени за домашно
лечение на заболявания, определени с наредбата
по чл. 45, ал. 3 ЗЗО;
9. сключва договори с аптеки за отпускане
на лекарствени продукти, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински
цели по т. 8;
10. поддържа и обработва регистрите и информацията, съдържащи се в информационната
система на НЗОК, съгласно чл. 63 ЗЗО;
11. предоставя информация на ЗЗОЛ относно
мерките за опазване и укрепване на здравето им;
12. предоставя при поискване информация
по изпълнение на НРД на БЛС;
13. осъществява съвместно наблюдение на
вида, обема и качеството на оказваната медицинска помощ чрез РЗОК и експерти, посочени
от регионалните структури на БЛС.
(2) Българският лекарски съюз има следните
права и задължения по този договор:
1. представлява своите членове при сключване на НРД;
2. съдейства за спазването и прилагането
на НРД от страна на ИМП;
3. предоставя при поискване информация
на НЗОК по прилагането на НРД;
4. регионалните структури на БЛС осъществяват съвместно с РЗОК наблюдение на
качеството на оказваната медицинска помощ;
5. ръководствата на БЛС съвместно с НЗОК
осъществяват наблюдение по изпълнението
на НРД;
6. защитава правата и интересите на ИМП
при сключване и изпълнение на договорите
за оказване на медицинска помощ, сключени
между НЗОК и отделните изпълнители.
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Чл. 3. Управителят на НЗОК заедно с председателя на БЛС издава съвместно указания,
инструкции и други към ИМП по прилагането
и тълкуването на НРД.
Г л а в а

т р е т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
Чл. 4. Националният рамков договор създава условия за гарантиране и упражняване на
правата на ЗЗОЛ в съответствие с действащото
законодателство в Република България.
Чл. 5. Всички ЗЗОЛ имат равни права и
достъп при получаване на извънболнична и
болнична медицинска помощ независимо от
тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование,
убеждения, политическа принадлежност, лично
и обществено положение или имуществено
състояние.
Чл. 6. Задължително здравноосигурените
лица имат права и задължения съгласно действащото законодателство в Република България.
Чл. 7. Със съответните права и задължения на ЗЗОЛ се ползват и лицата, за които
се прилагат схемите за социална сигурност на
ЕС, както и лицата, включени в международни
спогодби за социално осигуряване, по които
Република България е страна.
Чл. 8. (1) Националната здравноосигурителна
каса съблюдава спазването на правата на ЗЗОЛ
от страна на ИМП чрез:
1. включване в медицинската документация,
която е неразделна част от този НРД, на изисквания, гарантиращи спазване правата на ЗЗОЛ;
2. приемане, разглеждане и изготвяне на
мотивиран отговор на жалби, подадени от
ЗЗОЛ до НЗОК;
3. осъществяване на контрол по изпълнението
на договорите с ИМП.
(2) При неизпълнение от страна на ЗЗОЛ
на лекарски предписания, отразени в Амбулаторен лист (бл. МЗ – НЗОК № 1), лекарят не
носи отговорност.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ЗАП
ЛАЩАНА ОТ НЗОК В ПОЛЗА НА ЗЗОЛ
Чл. 9. (1) Националната здравноосигурителна
каса заплаща за видовете медицинска помощ
по чл. 45, ал. 1 ЗЗО по цени, определени по
ред съгласно ЗЗО.
(2) Медицинската помощ по ал. 1 се
определя като основен пакет, гарантиран от
бюджета на НЗОК, съгласно Наредба № 40
от 2004 г. за определяне на основния пакет от
здравни дейности, гарантиран от бюджета на
НЗОК (обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.; изм., бр. 61
и 102 от 2005 г., бр. 88 от 2006 г., бр. 2 и 60 от
2009 г., бр. 45, 62 и 101 от 2010 г.) (Наредба
№ 40 от 2004 г.).
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Чл. 10. Медицинската помощ по чл. 9, ал. 1 е:
1. първична извънболнична медицинска
помощ (ПИМП);
2. специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), включваща: общомедицински дейности; специализирани медицински
дейности (СМД) и високоспециализирани
медицински дейности (ВСМД) по специалности; специализирани медико-диагностични
изследвания (СМДИ) и високоспециализирани
медико-диагностични изследвания (ВСМДИ)
по специалности;
3. болнична помощ (БП), включваща: диагностика и лечение по клинични пътеки (КП)
и медицински изделия;
4. високоспециализирани медицински дейности (ВСМД) съгласно приложение № 4 на
Наредба № 40 от 2004 г., извършвани в болнични лечебни заведения, лечебни заведения
за СИМП с легла за краткосрочно наблюдение
и лечение.
Г л а в а

п е т а

ФИНАНСОВА РАМКА НА НРД
Чл. 11. (1) Финансовата рамка на НРД
съответства на годишните разходи за здравноосигурителни плащания съгласно чл. 1, ал. 2
ЗБНЗОК за 2011 г., както следва:
1. за първична извънболнична медицинска
помощ – 169 000 хил. лв.;
2. за специализирана извънболнична медицинска помощ – 171 000 хил. лв.;
3. за медико-диагностична дейност – 71 500
хил. лв.;
4. за лекарствени продукти за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели – 391 000 хил. лв.;
5. за болнична медицинска помощ – 958 020
хил. лв., в т. ч. за акушерска помощ за всички
здравнонеосигурени жени – 4500 хил. лв.;
6. други здравноосигурителни плащания – 120 000 хил. лв.
(2) Към финансовата рамка по ал. 1 се
включват допълнително и средствата от резерва
в съответствие с чл. 26 ЗЗО в размер 260 268
хил. лв., които се разходват с решение на НС
на НЗОК.
(3) Представители на НЗОК и БЛС извър
шват наблюдение и анализ на изпълнението
на бюджета на НЗОК за 2011 г. за здравноосигурителни плащания на тримесечен период.
Г л а в а

ш е с т а

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ ПО НРД
Чл. 12. (1) Изпълнители на извънболнична
медицинска помощ (ИМП) по НРД могат да
бъдат:
1. лечебните заведения по чл. 8, ал. 1 ЗЛЗ
с изключение на денталните центрове и само
стоятелните медико-технически лаборатории;
2. лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ
към Министерския съвет, Министерството на
отбраната, Министерството на вътрешните
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работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, които осъществяват
извънболнична помощ;
3. националните центрове по проблемите
на общественото здраве по Закона за здравето
(ЗЗ) – за дейностите по чл. 23, ал. 1, т. 5 ЗЗ.
(2) Договор за дейности и/или изследвания от пакетите по специалности, включени в
приложение № 2 „Основен пакет СИМП“ към
член единствен на Наредба № 40 от 2004 г. с
лечебни заведения за болнична помощ, може
да се сключи при условие, че лечебните заведения за СИМП, сключили договори с НЗОК,
не могат да задоволят здравните потребности
на ЗЗОЛ от:
1. специализирани медико-диагностични
изследвания;
2. високоспециализирани медико-диагностични изследвания;
3. високоспециализирани медицински дейности;
4. пакет „Физикална и рехабилитационна
медицина“.
Чл. 13. (1) Изпълнители на болнична помощ
(БП) по клинични пътеки (КП) могат да бъдат:
1. лечебни заведения за БП по смисъла на
чл. 9, ал. 1 и чл. 10, т. 3а и 3б ЗЛЗ с разкрити
легла;
2. лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ, които са към Министерския съвет, Министерството
на отбраната, Министерството на вътрешните
работи, Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията;
3. лечебни заведения за СИМП – МЦ, ДЦ,
МДЦ и ДКЦ, с разкрити легла за наблюдение
и лечение до 48 часа.
(2) Лечебните заведения по ал. 1, т. 3 могат
да бъдат изпълнители само на КП, посочени в
приложение № 2 „Клинични пътеки, за които
НЗОК сключва договор с лечебни заведения за
специализирана извънболнична помощ“.
(3) Изпълнители на ВСМД от приложение
№ 4 към член единствен от Наредба № 40 от
2004 г. могат да бъдат лечебни заведения по
ал. 1.
Чл. 14. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ по НРД извършват в полза на ЗЗОЛ
договорените от НЗОК дейности.
(2) Лечебните заведения, желаещи да сключат
договор с НЗОК, могат да кандидатстват при
настоящите условия и ред за извършване на
видове дейности от основния пакет, за които
лечебното заведение е регистрирано в Регионалния център по здравеопазване (РЦЗ), респ. има
разрешение от министъра на здравеопазването.
Чл. 15. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ съобразно нуждите и обема на извършваната лечебна дейност могат да наемат персонал
със съответно образование и квалификация.
Наетите лица могат да бъдат:
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1. лекари, лекари по дентална медицина,
фармацевти и други специалисти с образователно-квалификационна степен „магистър“ или
„доктор“, участващи в диагностично-лечебния
процес;
2. медицински и немедицински специалисти с образователно-квалификационна степен
„специалист“, „бакалавър“ или „магистър“ – за
извършване на дейности в рамките на тяхната
правоспособност;
3. други лица, извършващи административни
и помощни дейности.
(2) Лекари без придобита специалност могат
да извършват дейности от БП под ръководство
и по разпореждане на лекар с придобита специалност, който извършва медицинска дейност в
същото лечебно заведение по договор с НЗОК
и носи отговорност за това.
(3) Лекари без придобита специалност
могат да извършват дейности от СИМП по
разпореждане в присъствие и под ръководство
и контрол на лекар с придобита специалност,
който извършва медицинска дейност в същото
лечебно заведение по договор с НЗОК и носи
отговорност за това.
(4) Лекарите по дентална медицина без
придобита специалност могат да извършват
дейности от БП в присъствие и под ръководство
и контрол на лекар с придобита специалност,
който извършва дентална дейност в същото
лечебно заведение по договор с НЗОК и носи
отговорност за това.
(5) Лицата по ал. 1, т. 3 не могат да участват
в диагностични, лечебни и рехабилитационни
процедури.
(6) Трудовоправните и приравнените на тях
отношения между ИМП и наетите от тях лица
не са предмет на този НРД.
Чл. 16. (1) За осигуряване на постоянен
денонощен достъп съгласно Наредба № 40
от 2004 г. за определяне на основния пакет
от здравни дейности, гарантиран от бюджета
на НЗОК, изпълнителите на ПИМП могат
да сключват договори с лечебни заведения
по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „б“, т. 2, букви „б“,
„в“ или „г“ ЗЛЗ, разкрили дежурен кабинет и
сключили договор с НЗОК.
(2) За извършване на медико-диагностични
изследвания, необходими за изпълнението на
КП, изпълнителите на болнична помощ могат
да сключват договори с други лечебни заведения
или с национални центрове по проблемите на
общественото здраве, когато изискванията по
съответната КП допускат това.
Г л а в а

с е д м а

ОБЩИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ
НА ДОГОВОРИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Чл. 17. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договори с лечебни заведения и национални центрове по проблемите
на общественото здраве, които:
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1. отговарят на следните общи условия:
а) не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България – за
лекарите/лекарите по дентална медицина, които
ръководят, съответно работят в лечебното или
здравното заведение;
б) лекарите/лекарите по дентална медицина,
които ръководят, съответно работят в лечебните
заведения, са членове на съответната РК на
БЛС/РК на БЗС;
в) лекарите/лекарите по дентална медицина – граждани на държави – членки на
Европейския съюз, и други членки на ЕИП,
Швейцария, както и на трети държави, които
отговарят на условията на закона и НРД;
г) лекарите/лекарите по дентална медицина,
които работят в съответното лечебно заведение
за извънболнична помощ, не са членове на
ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК;
2. отговарят на настоящите специални условия.
(2) Общите и специалните условия по ал. 1
следва да са налице през цялото време на
действие на вече сключения договор.
Чл. 18. (1) Всеки лекар може да работи в
изпълнение на два договора с НЗОК независимо от месторазположението на лечебните
заведения, в които се оказва помощта.
(2) По изключение с мотивирано предложение на директора на РЗОК директорът на
НЗОК може да разреши сключване на трети
договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ.
Чл. 19. (1) Директорът на РЗОК от името
и за сметка на НЗОК сключва договори за
оказване на медицинска помощ с лечебни и
здравни заведения, които:
1. имат регистрация в РЦЗ на територията,
обслужвана от РЗОК – за лечебните заведения
за извънболнична медицинска помощ;
2. имат месторазположение на територията,
обслужвана от РЗОК – за лечебните заведения
за БП, лечебните заведения по чл. 10, т. 3а и
3б ЗЛЗ с разкрити легла и здравните заведения.
(2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ
и „Специализирани болници за рехабилитация – НК“– ЕАД, сключват договори с НЗОК
за оказване на медицинска помощ от своите
териториални поделения, респ. филиали, чрез
директорите на РЗОК, на чиято територия имат
месторазположение поделенията (филиалите).
(3) Лечебните и здравните заведения, кандидатстващи за сключване на договор със
съответната РЗОК, представят документите,
посочени в специалната част.
Чл. 20. (1) Лечебни и здравни заведения,
кандидатстващи за сключване на договор с
НЗОК, подават заявления и представят документи в РЗОК в 30-дневен срок от влизане в
сила на НРД съгласно чл. 59а, ал. 1 ЗЗО.
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(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7 дни от
установяването є писмено уведомява лечебното/
здравното заведение за това обстоятелство и
определя срок до 14 дни за нейното отстраняване.
(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от
подаване на заявлението сключва договор с
изпълнителите, които отговарят на условията
по чл. 55, ал. 2, т. 1 ЗЗО и на критериите за
осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ по чл. 59в. Директорът на
РЗОК или упълномощено от него длъжностно
лице има право да провери на място в лечебното/здравното заведение съответствието със
специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.
(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който
изтича след срока по ал. 3, договор може да
се сключи и след изтичането му.
Чл. 21. (1) Директорът на РЗОК може да
сключва договори за оказване на първична
извънболнична медицинска помощ и след
изтичане на срока по чл. 20, ал. 3 с лечебни
заведения за първична извънболнична медицинска помощ, които отговарят на изискванията
на закона и НРД.
(2) В случаите по ал. 1 директорът на РЗОК
сключва договори или издава мотивирани откази
за сключване на договори в срок до 30 дни от
подаването на документите. При установяване
на непълнота на представените документи се
прилага чл. 20, ал. 2.
Чл. 22. (1) Типовите договори за ИМП се
утвърждават от управителя на НЗОК след съг
ласуване с председателя на УС на БЛС.
(2) Редът, условията и сроковете за заплащане на извършените и отчетени медицински
дейности, установени в постановлението на
Министерския съвет по чл. 55в, ал. 1 ЗЗО, са
част от съдържанието на типовите договори.
(3) Неразделна част към индивидуалните
договори с изпълнителите на медицинска помощ представляват:
1. протоколи за определен брой на назначаваните специализирани медицински дейности
и стойност на назначаваните медико-диагностични дейности – за изпълнителите на ПИМП
и СИМП;
2. приложения за задължителни прогнозни
стойности за дейностите за болнична медицинска помощ – за изпълнителите на БП.
Чл. 23. (1) Директорът на РЗОК отказва да
сключи договор при:
1. условие, че лечебното или здравното заведение не отговаря на изисквания на закона,
което се установява от представените документи
или при проверка;
2. липса на някое от тези общи или специални изисквания и условия за сключване на
договор, което се установява от представените
документи или при проверка;
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3. непълнота на изискуемата документация,
която не е била отстранена в определения срок;
4. невъзможност на съответното лечебно/
здравно заведение да осъществява медицинската
помощ, за изпълнение на която кандидатства,
което се установява от представените документи
или при проверка;
5. подаване на документи за сключване на
договор извън установените срокове, с изключение на случаите по чл. 21;
6. наложена санкция „прекратяване на договор“.
(2) В случаите по ал. 1, т. 6 директорът на
РЗОК може да сключи договор след изтичане
на 12 месеца от влизане в сила на санкцията
„прекратяване на договор“.
(3) Директорът на РЗОК издава отказ за
сключване на договор с ИМП в сроковете по
чл. 20 и 21.
(4) Отказът на директора на РЗОК се издава
в писмена форма и съдържа:
1. правните и фактическите основания за
издаване на отказа;
2. пред кой орган и в какъв срок отказът
може да бъде обжалван;
3. дата на издаване, подпис на директора и
печат на РЗОК.
(5) Отказът на директора на РЗОК се връчва
на лицето, което представлява лечебното/здравното заведение, или се изпраща по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка в срок
7 работни дни от издаването му.
(6) Отказът на директора на РЗОК да сключи договор с изпълнител на ИМП може да се
обжалва съгласно ЗЗО.
Чл. 24. (1) Контролът по изпълнение на
договорите за оказване на медицинска помощ
и контролът по изпълнение на договорите за
отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, се извършват в съответствие
с раздел Х от ЗЗО.
(2) Условията и редът за осъществяване на
контрол по ал. 1 се определят с инструкция,
издадена от директора на НЗОК на основание
чл. 72, ал. 5 ЗЗО.
Чл. 25. При констатирани нарушения от
контролните органи на РЗОК по изпълнение
на договорите за оказване на медицинска
помощ се търси административнонаказателна
отговорност по реда на ЗЗО и ЗАНН.
Г л а в а

о с м а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Чл. 26. Изпълнителите на
помощ осъществяват дейността
изискванията на ЗЛЗ, ЗЗО, ЗЗ,
професионалната етика, ЗЛПХМ,
нормативни актове и НРД.

медицинска
си съгласно
Кодекса на
подзаконови
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Чл. 27. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ имат право да получат в срок и в пълен
размер заплащане за извършените дейности
при условията и по реда на сключения между
страните договор.
(2) Изпълнителите на медицинска помощ
имат право да получават текуща информация
и съдействие от РЗОК относно възложените
им за изпълнение дейности.
Чл. 28. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ нямат право да прилагат диагностични
и лечебни методи, които:
1. не са утвърдени в медицинската практика, противоречат на медицинската наука и
създават повишен риск за здравето и живота
на пациента;
2. водят до временна промяна в съзнанието,
освен ако за прилагането им пациентът е дал
съгласието си или ако са налице обстоятелствата
по чл. 89, ал. 2 ЗЗ.
(2) На лицата, които възпрепятстват оказването на медицинска или дентална помощ
или накърняват личното и професионалното
достойнство на лекаря, може да не се окаже
такава, с изключение на състояния, застрашаващи живота им.
Чл. 29. Изпълнителите на медицинска помощ
се задължават да:
1. осигуряват на ЗЗОЛ договорената медицинска помощ и да изпълняват правилата за
добра медицинска практика съгласно условията
на НРД;
2. предоставят медицинска помощ по вид и
обем, съответстваща на договорената;
3. предписват за домашно лечение лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели,
заплащани напълно или частично от НЗОК,
с изключение на изпълнителите на болнична
медицинска помощ и ВСМД;
4. предписват лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели по вид и количества, съоб
разени с обективното състояние на пациента
и изискванията на НРД и други действащи
нормативни актове;
5. не изискват плащане или доплащане от
осигуреното лице за видове дейност, която е
заплатена от НЗОК, извън предвидената сума,
с изключение на консумативи за определени
клинични пътеки, в които изрично е посочено;
6. предоставят задължително изискваната
от НЗОК информация в срокове, структура и
формат, посочени в договора;
7. осигуряват на длъжностните лица на РЗОК
и НЗОК достъп до документи, свързани с отчитането и контрола на извършените дейности,
по ред, определен в нормативните актове;
8. не разпространяват данни, свързани с
личността на ЗЗОЛ, станали им известни при
или по повод оказване на медицинска помощ,
освен в случаите, предвидени със закон;
9. предоставят на пациента ясна и достъпна
информация за здравословното му състояние и
методите за евентуалното му лечение.
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Г л а в а

д е в е т а

КАЧЕСТВО НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ
Чл. 30. Страните по договора извършват
системно и планирано оценяване, наблюдение
и непрекъснато подобряване на качеството на
медицинските услуги, с което се осигурява равенство в достъпа, ефективността и сигурността на
договорените медицински услуги и повишаване
на удовлетвореността на пациентите.
Г л а в а

д е с е т а

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОКУМЕНТООБОРОТ
Чл. 31. (1) Здравната документация във
връзка с оказването на медицинска помощ по
реда на ЗЗО включва:
1. първични медицински документи съгласно приложение № 3 „Първични медицински
документи“;
2. медицински документи на МЗ, утвърдени
по съответния ред;
3. удостоверителни документи за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство,
трудови злополуки или професионални заболявания, издадени по реда на Регламент (ЕИО)
№ 574/72 и двустранни спогодби, удостоверение
за регистрация към НЗОК на лица, осигурени в
друга държава, и „Декларация при ползване от
осигурени лица на права на спешна и неотложна
помощ от пакета на НЗОК срещу представена
Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)
или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“,
съгласно приложение № 4 „Документи, свързани
с оказване на медицинска и дентална помощ на
лица, осигурени в други държави“.
(2) Отчетната документация във връзка с
оказването на медицинска помощ по реда на
ЗЗО включва:
1. здравната документация по ал. 1, т. 1 и 3;
2. финансови документи съгласно приложение № 5 „Финансови документи“.
(3) С документите по ал. 2 се отчита и заплаща извършената дейност по договора с НЗОК.
Чл. 32. Изпълнителите на медицинска помощ осигуряват за своя сметка формуляри на
първични медицински и финансови документи.
Чл. 33. Документацията и документооборотът за ИМП се уреждат в специалната част
на НРД.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА
СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА
ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК
Раздел I
Заболявания, за лечението на които НЗОК
напълно или частично заплаща
Чл. 34. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за заболяванията, определени с Наредба № 38 от 2004 г. за определяне
на списъка на заболявания, за чието домашно
лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински
изделия и диетични храни за специални меди-
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цински цели напълно или частично (обн., ДВ,
бр. 106 от 2004 г.; изм., бр. 111 от 2004 г., бр. 6,
63 и 102 от 2005 г., бр. 60 от 2006 г. и бр. 100 от
2010 г.) (Наредба № 38 от 2004 г.), лекарствените продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 ЗЛПХМ,
медицинските изделия и диетичните храни за
специални медицински цели, предназначени за
домашно лечение на територията на страната,
при условията и по реда на Наредба № 10 от
2009 г. за условията и реда за заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1
ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични
храни за специални медицински цели (обн., ДВ,
бр. 24 от 2009 г.; изм., бр. 34, 38 и 40 от 2009 г.
и бр. 9 от 2010 г.) (Наредба № 10 от 2009 г.).
(2) За хроничните заболявания, посочени в
приложение № 6 „Списък на заболяванията, за
които се издава „Рецептурна книжка на хронично болния“, се издава „Рецептурна книжка
на хронично болния“.
(3) Редът и начинът за работа с „Рецептурната книжка на хронично болния“ са посочени
в приложение № 3.
(4) Рецептурната книжка на хронично бол
ния се съхранява от ЗЗОЛ, на което е издадена.
(5) Националната здравноосигурителна каса
изгражда и поддържа актуален национален
регистър на издадените рецептурни книжки на
хронично болния.
Раздел II
Списъци с лекарствени продукти, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели и указания за работа с тях
Чл. 35. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично
лекарствени продукти, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински
цели за домашно лечение на територията на
страната, посочени в списъци, както следва:
1. списък с лекарства, който съдържа:
а) лекарствените продукти и всички данни за
тях съгласно приложение № 1 на Позитивния
лекарствен списък, публикуван на интернет
страницата на Комисията по позитивен лекарствен списък, за които са подадени заявления
по реда на Наредба № 10 от 2009 г.;
б) НЗОК код за всеки лекарствен продукт
по буква „а“;
в) код на търговец/и на едро с лекарствени
продукти, посочени от притежателя на разрешението за употреба на съответния лекарствен
продукт по буква „а“;
г) указания относно реда за предписване,
отпускане и получаване:
– група съобразно реда и начина на тяхното
предписване по чл. 45, ал. 1;
– вид на рецептурната бланка съгласно
Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за
предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм., бр. 91
от 2009 г.) (Наредба № 4 от 2009 г.);
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– вид на протокола съгласно чл. 52, ал. 1;
2. списък по приложение № 7 „Списък на
медицински изделия, заплащани от НЗОК“,
който съдържа:
а) данни за медицинското изделие, вид и
подвид, към които се отнасят;
б) цените, до които НЗОК напълно или
частично ги заплаща;
в) условията за предписване и получаване;
3. списък по приложение № 8 „Списък на
диетични храни за специални медицински цели,
заплащани от НЗОК“, който съдържа:
а) данни за диетична храна, вид и подвид,
към която се отнасят;
б) цените, до които НЗОК напълно или
частично ги заплаща;
в) условията за предписване и получаване.
(2) Националната здравноосигурителна каса
издава указания за работа със списъците по
ал. 1, т. 2 и 3 в рамките на правомощията си,
определени в ЗЗО, Наредба № 4 от 2009 г. и
Наредба № 10 от 2009 г.
Чл. 36. (1) Списъците по чл. 35, ал. 1 и
указанията по чл. 35, ал. 2 се публикуват на
интернет страницата на НЗОК и са задължителни за ИМП.
(2) Националната здравноосигурителна каса
публикува на интернет страницата на НЗОК
основните изисквания към софтуера, обработващ
рецептурните бланки, задължителните номенклатури и формата на отчетните електронни
документи.
(3) При промени в приложение № 1 на
Позитивния лекарствен списък и списъците
с медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели НЗОК изготвя
актуализиращи файлове към номенклатурите
на аптечния софтуер, които публикува на интернет страницата на НЗОК.
(4) Изменения и допълнения могат да бъдат
правени при законодателни промени или при
промяна на списъците по чл. 35, ал. 1 при
спазване на условията на ЗЗО и ЗЛПХМ.
(5) Информацията по ал. 4 се публикува
на интернет страницата на НЗОК в сроковете
съгласно Наредба № 10 от 2009 г.
Чл. 37. (1) За един и същ период на лечение
НЗОК заплаща до три лекарствени продукта,
предписани на ЗЗОЛ за едно заболяване, независимо от реда и начина на извършване на
предписанията, вида и броя на рецептурните
бланки, на които те са предписани.
(2) Националната здравноосигурителна
каса заплаща предписаните лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели при условия,
посочени в списъците по чл. 35 и указанията
за работа с тях.
(3) Националната здравноосигурителна каса
извършва мониторинг и анализ на общата месечна и тримесечна стойност на предписаните,
отпуснати и заплатени изцяло или частично от
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НЗОК лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински
цели, както и по отделните заболявания по МКБ.
(4) Националната здравноосигурителна каса
не заплаща лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели, предписани и отпуснати на:
1. лица с прекъснати здравноосигурителни
права на основание чл. 109, ал. 1 ЗЗО към
момента на предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и
диетични храни за специални медицински цели;
2. лица, които не се осигуряват при условията
и по реда на чл. 40а, ал. 1 ЗЗО.
(5) В случай на хоспитализиране на ЗЗОЛ
НЗОК не заплаща за периода на хоспитализацията лекарствени продукти, медицински
изделия и диетични храни, предписани от лекар
от лечебно заведение за извънболнична помощ,
необходими за:
1. основното заболяване, за което е хоспитализирано лицето;
2. новооткрито заболяване по време на
стационарното лечение;
3. промяна на терапията, назначена от лекар в извънболничната помощ и заплащана от
НЗОК, за придружаващи хронични заболявания.
Чл. 38. Националната здравноосигурителна
каса заплаща предписаните и отпуснатите на
ЗЗОЛ лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински
цели по ред, начин и в срокове, определени в
Наредба № 10 от 2009 г. и сключените индивидуални договори с аптеки.
Раздел III
Условия и ред за предписване на лекарствени
продукти, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели
Чл. 39. (1) Право да предписват лекарствени
продукти, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели от списъците
по чл. 35, ал. 1 имат лекари от лечебни заведения за извънболнична помощ, работещи в
изпълнение на договор с НЗОК.
(2) Извън случаите по ал. 1 право да предписват лекарствени продукти, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински
цели от списъците по чл. 35, ал. 1 на лишени
от свобода лица имат и лекари, работещи в
лечебните заведения към Министерството на
правосъдието.
(3) При осъществен временен избор на
общопрактикуващ лекар (ОПЛ) през съответния период на избора предписанията се
извършват от ОПЛ, при който е осъществен
временният избор.
(4) В случаите на заместване на един лекар от друг заместникът, издал рецептурната
бланка, попълва личните си данни, РЦЗ № на
практиката на титуляря, УИН на заместника и
полага подпис и поставя личен печат.
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(5) Лицата по ал. 1, 2, 3 и 4 предписват
лекарствени продукти, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински
цели от списъците по чл. 35, ал. 1 за домашно
лечение на ЗЗОЛ на територията на страната с
установени заболявания, включени в наредбата
по чл. 45, ал. 3 ЗЗО.
(6) Лекарствените продукти се предписват
на основание чл. 56, ал. 1 ЗЗО и при спазване
изискванията на действащото законодателство,
НРД и сключените с НЗОК договори за оказване
на медицинска или дентална помощ.
(7) Лекарствените продукти, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели от списъците по чл. 35, ал. 1 се
предписват на лица с непрекъснати здравноосигурителни права, лица с право на здравно осигуряване, удостоверено от друга държава – членка
на ЕС, или съгласно двустранни спогодби към
датата на извършване на предписанието.
Чл. 40. (1) Лекарствените продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели се предписват само след
извършен преглед, който се документира в
амбулаторния лист и се удостоверява с подписа на ЗЗОЛ.
(2) Лекарят е длъжен да уведоми ЗЗОЛ,
респ. негов родител, настойник или попечител,
за вида на предписаните лекарствени продукти,
медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, тяхното действие/
прилагане, странични реакции, ред и начин на
приемане, както и дали се заплащат частично
от НЗОК.
(3) При хоспитализиране на ЗЗОЛ с хронични заболявания извън хипотезите по чл. 37,
ал. 6 лекарят от извънболничната помощ може
да предписва лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели без извършване на преглед,
като в амбулаторния лист в поле „анамнеза“
се отбелязва, че предписанието се извършва
за хоспитализирано ЗЗОЛ.
Чл. 41. (1) Назначаването и предписването
на лекарствени продукти се извършват в съответствие с изискванията на: Наредба № 4 от
2009 г., на НРД, приложения № 3, № 6 и № 9
„Кодове на заболяванията по списък, определен с Наредба № 38 от 2004 г., и кодове на
специалности на лекари, назначаващи терапия“
и кратките характеристики на лекарствените
продукти.
(2) Медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели се
изписват на отделна рецептурна бланка при
спазване на изискванията, посочени в списъците по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 и указанията по
тяхното прилагане.
Чл. 42. (1) Не се допуска за лечението на
едно ЗЗОЛ едновременно предписване на лекарствени продукти, принадлежащи към едно и
също международно непатентно наименование,
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за повече от едно заболяване (един МКБ-код),
независимо от вида и броя на издадените рецептурни бланки.
(2) Не се допуска едновременно предписване от ОПЛ и от специалист на повече от три
лекарствени продукта за едно заболяване (един
МКБ-код), както и дублиране на предписанията
в рамките на срока, за който са предписани
лекарствени продукти.
(3) Не се допуска за лечението на едно ЗЗОЛ
на една и съща рецептурна бланка независимо
от ползвания образец предписване на различни
продукти (лекарствени продукти, медицински
изделия, диетични храни за специални медицински цели), както и напълно и частично
заплащани лекарствени продукти.
Чл. 43. При предписване на лекарствени
продукти на ЗЗОЛ всички данни съгласно приложение № 3 се отразяват в амбулаторния лист
и в електронния отчет за извършената дейност
на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
Чл. 44. При издаване на рецептурна бланка за предписване на лекарствени продукти
за лечение на хронични заболявания лекарят
задължително вписва назначената терапия и
в рецептурната книжка на хронично болния,
като следи за спазването на изискванията по
чл. 41, 42 и 43.
Чл. 45. Лекарствените продукти от списъка
по чл. 35, ал. 1, т. 1 се разделят на две групи
съобразно реда и начина на тяхното предписване, както следва:
1. група I – лекарствени продукти, предписвани по протоколи, в т. ч. и на основание
чл. 78, т. 2 ЗЗО;
2. група II – лекарствени продукти, които
не се назначават и предписват по протокол.
Чл. 46. (1) Терапията с лекарствени продукти
по чл. 45, ал. 1, т. 2, назначена от специалист,
сключил договор с НЗОК, се отразява в амбулаторния лист и в електронния отчет на лекаря
за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат. Екземпляр от амбулаторния лист на
ЗЗОЛ, на хартиен носител, се съхранява по
хронологичен ред от изпълнителя на СИМП.
Вторият екземпляр се изпраща чрез ЗЗОЛ до
ОПЛ за прилагане към здравното досие.
(2) Терапията с лекарства по чл. 45, ал. 1,
т. 2, назначена от специалист, който не работи
в изпълнение на договор с НЗОК, се отразява
в бланка „Медицинско направление“ (бл. МЗ
119) на генеричен принцип, която се предава
на ОПЛ чрез ЗЗОЛ. В този случай специалистът няма право да предписва лекарствени
продукти на рецептурните бланки – образци
„МЗ – НЗОК“.
(3) Общопрактикуващият лекар има право
да предписва лекарствени продукти съгласно
назначената от специалиста терапия по чл. 45,
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ал. 1, т. 2 в рамките на съществуващата в
списъка по чл. 35, ал. 1, т. 1 по международно
непатентно наименование.
Чл. 47. Медикаментозно лечение за конкретен МКБ-код на заболяване по списъка,
определен с наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО, се
назначава съгласно приложение № 9.
Чл. 48. В случай на получаване на информация от РЗОК или аптека за блокиране на
лекарствен продукт, медицинско изделие или
диетична храна за специални медицински цели
от списъците по чл. 35 лекарят при възможност уведомява ЗЗОЛ, на които е предписван
такъв продукт.
Раздел IV
Условия и ред за отпускане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели
Чл. 49. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва, изменя и прекратява договори
за отпускане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 4, т. 1 ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели с
притежатели на разрешение за извършване на
търговия на дребно с лекарствени продукти в
аптека при условия и по ред съгласно чл. 45,
ал. 9 ЗЗО.
(2) Издадените от лицата по чл. 39 рецепти,
с които са предписани лекарствени продукти,
вкл. и за остри и хронични заболявания, се
изпълняват в аптека, сключила договор с НЗОК.
(3) Извън случаите по ал. 2 рецептите за
предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични и упойващи вещества,
лекарствени продукти, отпускани по протокол
1А, както и медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели се изпълняват в аптека, сключила договор с НЗОК
и находяща се на територията на областта, на
която е осъществен избор на ОПЛ.
(4) При предписани лекарствени продук
ти, медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели за лечение на
хронично заболяване за изпълнение на рецептата се представя и рецептурната книжка на
хронично болния.
Чл. 50. Рецептурните бланки и протоколите
имат срок на валидност, установен в Наредба
№ 4 от 2009 г.
Раздел V
Условия и ред за предписване и отпускане на
лекарства по „Протокол за предписване на
лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/
РЗОК“
Чл. 51. (1) Протоколи за предписване на
лекарствени продукти, заплащани от НЗОК,
могат да се издават от специалисти по профила на заболяването, работещи по договор с
НЗОК в лечебни заведения за извънболнична
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помощ или специализирани комисии в лечебни заведения за болнична помощ, сключили
договор с НЗОК.
(2) С „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (образец по
приложение № 8 към чл. 24, ал. 1 от Наредба
№ 4 от 2009 г.) се предписват скъпоструващи
лекарствени продукти, за които са налице
следните условия:
1. включени са в приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) по чл. 262,
ал. 4, т. 1 ЗЛПХМ;
2. в ПЛС за тези лекарствени продукти е
посочено, че се извършва експертиза по чл. 78,
т. 2 ЗЗО.
Чл. 52. (1) С „Протокол за предписване на
лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (бл.
МЗ – НЗОК № 1) се назначава терапия със:
1. продукти от група IА – протоколите за
тях се разглеждат и утвърждават от комисия
в ЦУ на НЗОК;
2. продукти от група IВ – протоколите за
тях се разглеждат и утвърждават от комисия
в РЗОК;
3. продукти от група IС – протоколите за
тях се утвърждават в РЗОК.
(2) Всички протоколи се заверяват от РЗОК.
Чл. 53. (1) Комисията в ЦУ на НЗОК работи съгласно Правилника за устройството и
дейността на НЗОК (обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.;
изм., бр. 75 от 2010 г.).
(2) Комисията в РЗОК работи по правила,
утвърдени от управителя на НЗОК.
Чл. 54. За разрешаване на отпускането на
лекарствени продукти по чл. 52 НЗОК разработва изисквания при издаване на протоколи за
провеждане на лечение по конкретни заболявания и групи лекарства съгласно утвърдените
кратки характеристики на продуктите съвместно
с консултанти на НЗОК с вид и форма съгласно
приложение № 10 „Образец на „Изисквания на
НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания и
групи лекарства“, които съдържат:
1. лечебното/ите заведение/я, в което се
диагностицира заболяването, предлага терапия
и извършва оценка на ефективността на проведеното лечение;
2. ред за утвърждаване и заверяване на
протоколите;
3. необходими документи;
4. лист за определяне на критериите при
издаване на протоколи;
5. лечебно-диагностичен алгоритъм;
6. периодичност на контролните прегледи;
7. необходими медико-диагностични изследвания и референтни стойности на показатели за
проследяване на ефективността на лечението.
Чл. 55. (1) Изискванията по чл. 54 са задължителни за ИМП.
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(2) Всички промени в изискванията по
чл. 54 се извършват и публикуват на интернет
страницата на НЗОК в срок не по-малък от 15
работни дни преди прилагането им.
Чл. 56. (1) Всеки протокол се издава за брой
лечебни курсове за срок до 6 месеца от датата
на заверка в РЗОК.
(2) Промяна на първоначалната терапия
се извършва само при медицински доказана
необходимост по ред и начин, указани в изискванията по чл. 54.
Чл. 57. (1) При кандидатстване за получаване
на лекарствата по чл. 52, ал. 1 ЗЗОЛ представя
следните документи:
1. заявление (свободен текст) до директора
на РЗОК на територията, на която ЗЗОЛ е
направило избор на ОПЛ;
2. медицински и други документи съгласно
изискванията по чл. 54;
3. протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК;
4. декларация за информирано съгласие.
(2) Всички документи, с изключение на
заявлението по ал. 1, т. 1, се подписват, извеждат и подпечатват от лечебните заведения
по съответния ред.
(3) Документите се представят в РЗОК на
територията, на която ЗЗОЛ е направило избор
на ОПЛ.
(4) Документите по ал. 1 се разглеждат от
експертни комисии в ЦУ на НЗОК или РЗОК
съобразно правилата за тяхната работа.
(5) Документите се утвърждават от длъжностно лице или от комисията в РЗОК съобразно
изискванията по чл. 54.
Чл. 58. Комисията в ЦУ на НЗОК всяко
тримесечие изготвя отчет по изпълнение на
изискванията по чл. 54.
Чл. 59. (1) Действието на утвърден и заверен „Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК“ (бл. МЗ – НЗОК) се
прекратява с решение на управителя/директора
на НЗОК/РЗОК в следните случаи:
1. смърт на пациента;
2. промяна на терапията, дозата или прек
ратяване на лечението, вкл. и в случаите на
поява на нежелани лекарствени реакции;
3. в случай на изгубване, повреждане или
унищожаване на протокола;
4. при промяна на условията, реда и начина
за отпускане на лекарствения продукт;
5. в случаите на отмяна на протокол, издаден от комисията в РЗОК, от комисията в
ЦУ на НЗОК;
6. при констатирано дублиране на протокол,
издаден на едно и също лице за припокриващи
се периоди и за един и същ лекарствен продукт
в различни РЗОК и/или НЗОК;
7. при изключване на лекарствен продукт
от приложение № 1 на Позитивния лекарствен
списък;
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8. в случаите на изтегляне на заявление
от притежател на разрешение за употреба на
лекарствени продукти или други обстоятелства
по реда на Наредба № 10 от 2009 г.
(2) В случаите по ал. 1, т. 3 не се предоставя копие на лицето. Комисията, утвърдила
протокола, служебно съставя нов протокол за
остатъчния срок съобразно назначената терапия.
Чл. 60. (1) Отказ по подадени молба и документи по чл. 57, ал. 1 за лекарствени продук
ти от протокол 1А може да бъде направен с
мотивирано решение на управителя на НЗОК
в случаите, когато:
1. назначената терапия в протокола не отговаря на изискванията по чл. 54;
2. представените документи не съответстват
на изискванията по чл. 54;
3. установено е неспазване на предписаната
терапевтична схема по одобрен протокол при
постъпили молби за следващ курс лечение;
4. установено е неспазване на общите изисквания на ЗЗО, ЗЛПХМ, нормативните актове
по прилагането им, както и НРД.
(2) Изключение по ал. 1, т. 3 се допуска
само в случаи на документално доказана медицинска обосновка.
Чл. 61. Районната здравноосигурителна
каса може да откаже утвърждаване и заверка
на протокол с назначена терапия с лекарства
от групи IВ и IС в случаите по чл. 60, ал. 1.
Чл. 62. (1) След утвърждаване по съответния
ред и заверяване на протокола в РЗОК данните
от него се пренасят върху „Рецептурната бланка“
(МЗ – НЗОК) от ОПЛ и/или специалиста по
профила на заболяването съгласно изискванията по чл. 54.
(2) Копие от заверения протокол се съхранява
в досието на ЗЗОЛ от ОПЛ и от специалиста,
издаващ рецептурна бланка на хартиен или на
електронен носител.
Чл. 63. В ЦУ на НЗОК се съхранява обобщена информация за ЗЗОЛ, за които са издадени
протоколи, получена от РЗОК по ред, начин и
формат, определен от ЦУ на НЗОК.
Чл. 64. (1) Лекарственият продукт, за който
има заверен протокол, се отпуска в аптеки,
сключили договор с РЗОК, за извършване на
дейността на територията на РЗОК, в която
ЗЗОЛ е подало документи и е получило разрешение за получаването му.
(2) Изключение по ал. 1 се допуска в случаи, когато ЗЗОЛ е променило временно или
постоянно своето местоживеене. В този случай
протоколът се представя за презаверка в РЗОК
по временното или новото местоживеене.
(3) Лекарственият продукт се отпуска след
представяне на оригинален протокол, заверен
от РЗОК, рецептурна бланка (бл. МЗ – НЗОК),
рецептурна книжка, документ за самоличност
на приносителя и копие на протокола, който
се съхранява в аптеката.
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Чл. 65. На ЗЗОЛ, получаващи лекарства по
протокол IА, не могат да им бъдат предписвани
други лекарства от списък по чл. 35, т. 1, предназначени за лечение на същото заболяване.
Г л а в а

д в а н а д е с е т а

ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТИЗА НА РАБО
ТОСПОСОБНОСТТА
Чл. 66. (1) Лечебните заведения, сключили
договор за оказване на медицинска помощ с
НЗОК, осъществяват дейностите и водят документация, свързани с медицинската експертиза
на работоспособността, при условията и по реда
на ЗЗ, Наредбата за медицинската експертиза,
приета с ПМС № 87 от 2010 г. (ДВ, бр. 36 от
2010 г.), Наредба № 40 от 2004 г., Правилника
за устройството и организацията на работа
на органите на медицинската експертиза и
на регионалните картотеки на медицинските
експертизи, приет с ПМС № 83 от 2010 г. (ДВ,
бр. 34 от 2010 г.), и НРД.
(2) В изпълнение на сключените с НЗОК
договори за оказване на ПИМП или СИМП
при необходимост ОПЛ или лекарите специалисти извършват:
1. медицинска експертиза на временната
неработоспособност:
а) издаване на първичен болничен лист;
б) издаване на продължение на болничен
лист;
2. насочване за медицинска експертиза към
лекарска консултативна комисия (ЛКК);
3. подготвяне на документи за представяне
пред Териториална експертна лекарска комисия
(ТЕЛК)/Детска експертна лекарска комисия
(ДЕЛК) съобразно приложения № 6 и 7 към
член единствен на Наредба № 40 от 2004 г.;
4. насочване към ТЕЛК/ДЕЛК при условията и по реда на чл. 22, ал. 2 от Правилника
за устройството и организацията на работа
на органите на медицинската експертиза и
на регионалните картотеки на медицинските
експертизи.
(3) В изпълнение на сключените с НЗОК
договори за оказване на СИМП, при необходимост, ЛКК от лечебните заведения за СИМП
извършват:
1. освидетелстване на лицата съгласно чл. 23,
ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската
експертиза и на регионалните картотеки на
медицинските експертизи;
2. подготвяне на документи за представяне
пред ТЕЛК/ДЕЛК съобразно Наредба № 40
от 2004 г.
(4) В изпълнение на сключените с НЗОК
договори за оказване на БП по клинични пътеки при необходимост лекуващите лекари и
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ЛКК от лечебните заведения – изпълнители
на БП, извършват медицинска експертиза на
работоспособността.
Чл. 67. По преценка на ОПЛ или лекар – специалист от лечебно заведение за СИМП, за
нуждите на медицинската експертиза на работоспособността същият издава на ЗЗОЛ:
1. „Талон за медицинска експертиза“ (бл.
МЗ – НЗОК № 6) – при необходимост от прег
леди и консултации със съответен специалист;
2. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4) – при необходимост от СМДИ и/или ВСМДИ;
3. „Медицинско направление за високо
специализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 3А) при необходимост от ВСМД; издава се
от лекар – специалист от ИМП; общопрактикуващият лекар издава „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3А) само за ВСМД от пакет
„Анестезиология и интензивно лечение“;
4. при трайно намалена работоспособност,
която не е предшествана от временна неработоспособност или намалена възможност за
социална адаптация, ОПЛ насочва болния към
ТЕЛК/ДЕЛК с медицинско направление за
ТЕЛК съгласно Правилника за устройството
и организацията на работа на органите на
медицинската експертиза и на регионалните
картотеки на медицинските експертизи.
Чл. 68. (1) Когато нормативната уредба
предвижда медицинската експертиза да се
извършва от ЛКК, лекуващият лекар – ОПЛ
или лекар – специалист от лечебно заведение
за СИМП, насочва ЗЗОЛ към ЛКК с „Талон за
медицинска експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6).
(2) При насочване към ЛКК лекарят по
ал. 1 представя необходимата медицинска
документация.
(3) При подготовката за ЛКК ЗЗОЛ се
насочва за прегледи към специалисти от лечебни заведения за СИМП, сключили договор
с НЗОК, с „Талон за медицинска експертиза“
(бл. МЗ – НЗОК № 6).
(4) Лекарската консултативна комисия, сформирана в лечебно заведение за извънболнична
медицинска помощ, може да назначи допълнителни СМДИ и/или ВСМДИ или консултации,
ако са необходими, с „Направление за медикодиагностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4)
и/или с „Талон за медицинска експертиза“ (бл.
МЗ – НЗОК № 6).
(5) Член на ЛКК, сформирана в лечебно
заведение за извънболнична медицинска помощ,
няма право да насочи ЗЗОЛ за допълнителни
изследвания или консултации към самия себе си.
Чл. 69. (1) Районната здравноосигурителна
каса е задължена да уведомява по подходящ
начин лечебните заведения от извънболничната
помощ, сключили договор с НЗОК, за сформираните ЛКК на територията на съответната
област, профила им и графика за работата.
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(2) Председателите на ЛКК, сформирани в
лечебни заведения за извънболнична помощ,
представят ежемесечни отчети пред РЗОК.
Отчетът съдържа обобщен списък на ЗЗОЛ,
номерата на протоколите от заседанията на
комисията, състава на комисията и взетите
решения.
(3) Към отчета по ал. 2 се прилага общата
част на талона за медицинска експертиза, с
който пациентът е изпратен за експертиза на
работоспособността.
Чл. 70. (1) Когато нормативната уредба
предвижда медицинската експертиза да се
извършва от ТЕЛК/ДЕЛК, ЛКК подготвя необходимата документация на ЗЗОЛ и я насочва
за експертиза пред ТЕЛК.
(2) Когато е налице трайно намалена работоспособност, която не е предшествана от временна неработоспособност, ОПЛ насочва болния
към ТЕЛК/ДЕЛК с медицинско направление
за ТЕЛК съгласно Правилника за устройството и организацията на работа на органите на
медицинската експертиза и на регионалните
картотеки на медицинските експертизи.
(3) За насочване към ТЕЛК/ДЕЛК ЛКК
съставя медицински протокол и прилага съответната медицинска документация във вид и
обем съгласно Наредба № 40 от 2004 г.
(4) Пациентът представя в регионалната
картотека на медицинските експертизи (РКМЕ)
медицинския протокол по ал. 3, придружен от
молба и съответната медицинска документация.
(5) Когато се прецени, че представеният
протокол не е достатъчно изчерпателен съгласно приложения № 6 и 7 на Наредба № 40 от
2004 г., регионалната картотека на медицинските
експертизи (РКМЕ) е в правото си да го върне
на съответната ЛКК за допълнителни такива.
(6) При необходимост ЛКК назначава допълнителни изследвания или консултации по
реда на чл. 68, ал. 4.
Чл. 71. (1) Дейността на лечебното заведение, свързана с изясняването и уточняването
на здравословното състояние на лицата и с
подготовката им за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК/ДЕЛК или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), се
осигурява от НЗОК.
(2) В случай че за нуждите на медицинската
експертиза на работоспособността, в частта
подготовка за преосвидетелстване от ТЕЛК/
ДЕЛК (НЕЛК) са необходими:
1. прегледи и консултации със съответен
специалист – ОПЛ или лекарят специалист или
ЛКК издава на ЗЗОЛ „Талон за медицинска
експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6);
2. специализирани медико-диагностични
изследвания (СМДИ) – ОПЛ или лекарят
специалист или ЛКК издава на ЗЗОЛ „Нап
равление за медико-диагностична дейност“ (бл.
МЗ – НЗОК № 4);
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3. високоспециализирани медико-диагностични изследвания (ВСМДИ) – специалистът или ЛКК издава на ЗЗОЛ „Направление за медико-диагностични изследвания“
(бл. МЗ – НЗОК № 4);
4. високоспециализирани медицински дейности (ВСМД) – лекарят специалист или ЛКК
издава „Медицинско направление за високо
специализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 3А); ОПЛ издава „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3А) само за ВСМД от пакет
„Анестезиология и интензивно лечение“.
Чл. 72. Преосвидетелстването се осъществява
както по искане на освидетелстваното лице,
така и по преценка на ТЕЛК/ДЕЛК (НЕЛК).
За нуждите на преосвидетелстването лечебните заведения осъществяват дейност по реда,
описан по-горе и регламентиращ процеса на
освидетелстване по НРД.
Чл. 73. При подготовка за ТЕЛК/ДЕЛК
(НЕЛК) (за освидетелстване или преосвидетелстване) лечебните заведения осъществяват
дейност (медицински консултации, изследвания
и издават документи) съобразно конкретните
заболявания и в обхват, регламентирани в
Наредба № 40 от 2004 г.
Чл. 74. След постъпване на изискуемите
документи в ТЕЛК/ДЕЛК или НЕЛК, по тяхно
писмено назначение, ОПЛ издава на ЗЗОЛ „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл.
МЗ – НЗОК № 4) за извършване на поисканите
допълнителни високоспециализирани и скъпоструващи медико-диагностични изследвания,
свързани с процеса на медицинската експертиза.
Г л а в а

т р и н а д е с е т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ОБМЕ
НА НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 75. Изпълнителите на медицинска помощ
са задължени да събират, поддържат, съхраняват
и предоставят на НЗОК/РЗОК информация:
1. на хартиен носител, съгласуван с БЛС – за
документи, за които се изисква подпис на пациента и финансово-отчетни документи;
2. в електронен вид в определен от НЗОК
формат за отчитане на ИМП пред съответната
РЗОК за извършената от тях дейност в полза
на ЗЗОЛ, съдържащ атрибутите от първичните
медицински документи съгласно приложение
№ 3 „Първични медицински документи“; допълнителните атрибути в електронния отчет се
съгласуват с БЛС.
Чл. 76. Обемът и видът на информацията
по ал. 1 се използват за изграждане и поддържане на регистрите на НЗОК по чл. 63, т. 1 и
2 ЗЗО и НРД.
Чл. 77. Обемът и видът на предоставяната
информация са определени в НРД, като се
спазват реквизитите на установените в този
договор документи.
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Чл. 78. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ са задължени да предоставят изискваната с НРД информация във формат, начин и
в срокове, определени в глава десета и приложения № 3 и 5.
(2) Националната здравноосигурителна каса
предоставя обратна информация на УС на
БЛС на тримесечен период за изпълнението
на бюджета и дейностите по вид и обем на
национално и регионално ниво.
Чл. 79. Договорните партньори са задължени
да предоставят съхраняваната при тях информация по чл. 75 при проверка от контролните
органи на НЗОК.
Чл. 80. При промени в нормативната
база, които налагат изменение на работните
процедури и изискванията към медицинския
софтуер, промените се публикуват на интернет страницата на НЗОК в срок не по-малък
от 30 дни преди прилагането им, в случай че
срокът не противоречи на влизането в сила на
нормативния акт.
Чл. 81. Българският лекарски съюз своевременно уведомява НЗОК при промяна на
уникалния идентификационен номер (УИН)
на лекарите.
Чл. 82. Националната здравноосигурителна
каса е задължена да съхранява данните за ЗЗОЛ
и ИМП за периода, регламентиран в чл. 67 ЗЗО.
Чл. 83. Националната здравноосигурителна
каса обявява необходимия формат за софтуер
за осъществяване на тяхната дейност, изисквана
от НРД.
Чл. 84. Националната здравноосигурителна
каса е задължена да използва и предоставя дан
ните, свързани с личността на ЗЗОЛ и ИМП,
в съответствие с изискванията по чл. 68, ал. 1
и 2 ЗЗО и Закона за защита на личните данни.
Чл. 85. Националната здравноосигурителна
каса е задължена чрез РЗОК да предоставя на
ЗЗОЛ при поискване информация за ИМП и
аптеките, сключили договор с РЗОК, съдържаща
данните по чл. 64, ал. 2 ЗЗО.
Чл. 86. (1) Националната здравноосигурителна каса е задължена да предоставя на
лечебните заведения за ПИМП информация
за промените в регистрите по чл. 120.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
ежемесечно при подаване от изпълнителите на
ПИМП на отчета за последния месец.
Г л а в а

ч е т и р и н а д е с е т а

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Чл. 87. (1) Договорът с ИМП се прекратява, без която и да е от страните да дължи
предизвестие:
1. по взаимно съгласие между страните,
изразено писмено;
2. с изтичане на уговорения срок;
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3. при смърт или поставяне под запрещение
на лекаря или лекаря по дентална медицина,
регистрирал индивидуална практика за извънболнична медицинска или дентална помощ – от
момента на смъртта или от датата на постановяване на съдебното решение за поставяне
под запрещение;
4. при заличаване на регистрацията в РЦЗ на
лечебното заведение изпълнител при условията
на чл. 45 ЗЛЗ или отнемане на разрешението
за осъществяване на лечебна дейност при условията на чл. 51 ЗЛЗ – от датата на влизане
в сила на акта на заличаването;
5. при заличаване на лекаря, регистрирал
индивидуалната практика за първична или
специализирана медицинска помощ, от регистъра на БЛС/БЗС, за което председателят
на районната колегия незабавно уведомява
РЗОК – от датата на влизане в сила на акта
на заличаването;
6. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на изпълнител – юридическо лице или едноличен търговец – от
момента на настъпване на съответното юридическо събитие;
7. при настъпила обективна невъзможност
за изпълнение на целия или на част от договора – изцяло, или частично – по отношение
на съответната част;
8. при отнемане на правото на лекар, регистрирал индивидуална практика, да упражнява
медицинска професия в Република България.
(2) В случаите на заличаване от регистъра
на съответната РК на БЛС/БЗС при настъпила обективна невъзможност за изпълнение на
договора или отнемане на правото да упражнява медицинска професия на лекар, работещ
в лечебно заведение, което не е регистрирано
като индивидуална практика, договорът се прекратява частично по отношение на този лекар.
Чл. 88. (1) Договорът с ИМП се прекратява
без предизвестие от страна на НЗОК, когато:
1. изпълнителят е прекратил дейността си
за повече от 20 дни, без да уведоми РЗОК;
2. изпълнителят не представи отчети за
извършена дейност – повече от 3 последователни месеца;
3. в случай че изпълнителят не отговаря на
условията за извършване на съответната дейност, установени в нормативен акт или НРД.
(2) Директорът на съответната РЗОК прекратява договорите с изпълнители на медицинска
помощ в следните случаи:
1. при отчитане на дейност, която не е извършена – частично за съответната КП или за
съответния пакет по специалност от основния
пакет специализирана извънболнична медицинска помощ, по която е отчетена дейността;
2. при повторно отчитане на дейност, различна от тази по т. 1, която не е извършена,
като договорът се прекратява изцяло.

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Чл. 89. Договорът може да се прекрати с
писмено предизвестие от страна на ИМП в
следните срокове:
1. за изпълнител на ПИМП – един месец,
доколкото страните не са уговорили по-дълъг
срок, но не повече от три месеца;
2. за изпълнител на СИМП – 15 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок,
но не повече от един месец;
3. за изпълнител на болнична помощ – един
месец, доколкото страните не са уговорили подълъг срок, но не повече от три месеца.
Чл. 90. Прекратяването на договор с ИМП
не освобождава НЗОК от задължението да
заплати на същия извършените дейности до
прекратяването на договора по представени
отчетни документи.
СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
Г л а в а
п е т н а д е с е т а
ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ
Раздел I
Условия и ред за сключване на договори с
изпълнители на извънболнична медицинска
помощ
Чл. 91. Страна по договор с НЗОК може
да бъде лечебно/здравно заведение, което
отговаря на общите условия на глава седма и
специалните условия в този раздел.
Чл. 92. Националната здравноосигурителна
каса сключва договор с лечебно заведение за
ПИМП, което има функциониращо и налично в
лечебното заведение медицинско и техническо
оборудване и обзавеждане съгласно приложение
№ 11 „Изисквания за сключване на договор с
лечебни заведения за ПИМП“.
Чл. 93. Лечебно заведение за ПИМП, желаещо да сключи договор с НЗОК, следва да
има регистрирани ЗЗОЛ, осъществили правото
си на свободен избор на ОПЛ.
Чл. 94. Не се установява долна и горна
граница на броя ЗЗОЛ, осъществили правото
си на избор на ОПЛ от лечебно заведение за
ПИМП.
Чл. 95. Лечебните заведения за ПИМП могат да ползват общи помещения и оборудване
съгласно приложение № 11.
Чл. 96. В случаите на повече от един адрес
на помещенията, където лечебното заведение
за ПИМП извършва лечебната си дейност, за
функциониращото и наличното оборудване важат изискванията съгласно приложение № 11.
То е задължително само за един от изброените
адреси на ЛЗ, посочен изрично в договора с
НЗОК. За останалите адреси на практиката се
спазват изискванията на РЦЗ.
Чл. 97. Общопрактикуващи лекари или членовете на групови практики за ПИМП, работещи
по договор с НЗОК, не могат да работят в друго
лечебно/здравно заведение в изпълнението на
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договора на лечебното заведение с НЗОК, с
изключение на дежурен кабинет, разкрит към
лечебни заведения по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „б“,
т. 2, буква „б“, „в“ или „г“ ЗЛЗ.
Чл. 98. Националната здравноосигурителна
каса сключва договори с лечебни заведения за
СИМП за извършване на всички общомедицински и всички специализирани медицински
дейности от дадена специалност от съответния
пакет съгласно Наредба № 40 от 2004 г.
Чл. 99. Лечебно заведение за СИМП, желаещо да сключи договор с НЗОК, следва да
отговаря на посочените в глава седма общи
условия, както и да има функциониращо и
налично в лечебното заведение медицинско и
техническо оборудване и обзавеждане съгласно
приложение № 12 „Изисквания за сключване
на договор с лечебни заведения за СИМП“.
Чл. 100. Лечебно заведение за СИМП и
МДЛ, сключили договор с НЗОК с повече от
един адрес на помещенията, където то извършва
лечебната си дейност, следва да има функциониращо и налично оборудване и обзавеждане
за всеки адрес, регистриран в РЦЗ и посочен
в договор с НЗОК.
Чл. 101. Лечебно заведение за СИМП,
намиращо се в една или съседни сгради с
лечебно заведение за СИМП или БП, може
да ползва общи помещения и медицинска
техника за образна диагностика, за извършване на високоспециализирани медицински
дейности и ВСМДИ.
Чл. 102. (1) Лечебно заведение за СИМП
може да кандидатства и за извършване на
високоспециализирани медицински дейности
по специалности, посочени в Наредба № 40
от 2004 г., само в случай, че кандидатства и
за специализираните медицински дейности,
включени в основния пакет по съответната
специалност, с изключение на високоспециализираните дейности по пакет „Анестезиология
и интензивно лечение“.
(2) В случаите по ал. 1 лечебното заведение
следва да отговаря и на следните изисквания:
1. да разполага с функциониращо медицинско и техническо оборудване и обзавеждане
съгласно приложение № 12;
2. необходима квалификация и обучение за
използване на високоспециализираната техника
на специалистите, работещи в него, съгласно
Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 89 от
2007 г., бр. 55 от 2008 г. и бр. 12 и 72 от 2010 г.)
(Наредба № 34 от 2006 г.) и приложение № 12.
Чл. 103. Националната здравноосигурителна каса сключва договори за извършване на
всички специализирани медико-диагностични
изследвания от съответния пакет по специалности съгласно Наредба № 40 от 2004 г. със
самостоятелни медико-диагностични лаборатории или лечебни заведения за СИМП, съдър-
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жащи в структурата си медико-диагностични
лаборатории, в съответствие с изискванията по
приложение № 12.
Чл. 104. Лечебните заведения по чл. 103
могат да кандидатстват и за извършване на
високоспециализирани медико-диагностични
изследвания, посочени в Наредба № 40 от
2004 г., само в случай, че ЛЗ кандидатстват
и за специализираните медико-диагностични
изследвания, включени в основния пакет по
съответната специалност и изпълнявани от
съответния лекар специалист, работещ в лечебното заведение. В тези случаи се прилага
чл. 102, ал. 2.
Чл. 105. При липса на лечебно заведение,
сключило договор с НЗОК, което да извършва
определени медико-диагностични изследвания,
за извършването им може да се сключи договор с национален център по проблемите на
общественото здраве.
Чл. 106. Лекари с придобита медицинска
специалност, работещи в лечебно заведение
за болнична помощ по чл. 9 ЗЛЗ или лечебни
заведения по чл. 10 ЗЛЗ, могат да сключват
нови договори за оказване на извънболнична
медицинска помощ при условие, че са спазени
изискванията на чл. 62 ЗЗО и чл. 81 ЗЛЗ.
Чл. 107. В случаите по чл. 12, ал. 2 НЗОК
може да сключи договор за извършване на медико-диагностични изследвания по специалности и
специализирани медицински дейности по пакет
„Физикална и рехабилитационна медицина“ с
лечебно заведение за болнична помощ от даден
здравен район само ако на територията на този
здравен район няма лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, изпълняващи
медико-диагностични дейности и дейности по
пакет „Физикална и рехабилитационна медицина“ по договор с НЗОК.
Раздел II
Необходими документи и ред за сключване
на договори с изпълнители на извънболнична
медицинска помощ
Чл. 108. Лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ, желаещи да сключат договор със съответната РЗОК, на чиято
територия са регистрирани в РЦЗ, представят
заявление по образец, утвърден от управителя
на НЗОК, към което прилагат:
1. документ за съдебна регистрация и/или
удостоверение за актуална съдебна регистрация
(лечебните заведения, вписани съгласно Закона
за търговския регистър (ЗТР), посочват в заявлението за сключване на договор само Единен
идентификационен код (ЕИК));
2. удостоверение за регистрация на лечебното
заведение в РЦЗ;
3. удостоверение за актуално членство в
БЛС с номер от националния регистър (УИН)
по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за
съсловните организации на лекарите и лекарите
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по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ), издадено от
съответната РК на БЛС, както и декларация, че
не са с отнети права да упражняват медицинска
професия в Република България – на лекарите,
които работят в лечебни заведения – индивидуална или групова практика;
4. извън случаите по т. 3 се подава декларация от представляващия лечебното заведение
за следните обстоятелства:
а) за актуално членство в РК на БЛС, която
съдържа изходящ номер и дата на издаване
на удостоверението с номер от националния
регистър (УИН) по смисъла на чл. 13, ал. 1,
т. 3 ЗСОЛЛДМ – на лекарите, които ръководят,
съответно работят в лечебното заведение;
б) не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България – на
лекарите, които ръководят, съответно работят
в лечебното заведение;
5. договор по чл. 16, ал. 1 и декларация
на хартиен и електронен носител по образец,
посочен в приложение № 11, относно: осигуряване на постоянен денонощен достъп чрез
дежурен кабинет на груповата практика за
първична извънболнична помощ, в която е
съучредител ОПЛ, или индивидуално чрез 24-часово осигуряване на консултация по телефон,
в амбулаторията или в дома на пациента по
преценка на самия ОПЛ; график за обслужване на пациентите; изискуемото оборудване,
обзавеждане и нает персонал (за лечебните
заведения за ПИМП);
6. декларация на хартиен и електронен носител по образец, посочен в приложение № 12,
за дейността на лечебното заведение за СИМП;
7. декларация на хартиен носител за броя
ЗЗОЛ, осъществили правото си на избор на лекар, придружена от информация на електронен
носител (за лечебните заведения за ПИМП);
8. декларация по чл. 18 на хартиен носител
за всички лекари, които ще оказват медицинска помощ в изпълнение на договор с НЗОК;
9. необходимите квалификационни документи съгласно Наредба № 15 от 2008 г. за
придобиване на специалност „Обща медицина“
от ОПЛ (ДВ, бр. 63 от 2008 г.), а при липса на
такъв документ – копие от диплома за завършено висше медицинско образование (за лекарите, учредили лечебно заведение за ПИМП)
и необходимите квалификационни документи
съгласно Наредба № 34 от 2006 г. – за всички
лекари, които ще оказват медицинска помощ
в изпълнение на договор с НЗОК;
10. копие на заповед на директора на РЦЗ
за създадена ЛКК към лечебните заведения за
извънболнична помощ;
11. копие на сертификат от участие в национална или чуждестранна нетърговска система
за външна оценка на качеството по медицински
стандарт „Клинична лаборатория“ и/или копие
на сертификат за успешно приключил контролен
цикъл по програмата за контрол на качеството
на БНСВОК по микробиология, вирусология,
паразитология, микология и инфекциозна

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

имунология – в случаите, когато в структурата
на лечебното заведение има съответния вид/
видове лаборатории;
12. копие от удостоверение за признаване на
професионална квалификация по медицинска
професия, както и удостоверение за признаване
на специализация, издадени от министъра на
здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации – за
лекарите чужденци.
Чл. 109. Лечебните заведения, сключили
договори с НЗОК в съответствие с НРД 2010,
представят:
1. документи по чл. 108, т. 2 и 9 в случай на
настъпили промени или декларация за липса
на промени;
2. декларации по чл. 108, т. 4 и 8 – на хартиен
носител, и т. 5, 6 и 7 – декларация на хартиен
и електронен носител;
3. документ по чл. 108, т. 5 – договор по
чл. 16, ал. 1; и документи по чл. 108, т. 1, 3,
10, 11 и 12.
Чл. 110. При промяна на всяко от обстоятелствата, удостоверени с документи по чл. 108,
109 и 112, изпълнителят на медицинска помощ
е длъжен в срок до 5 дни да уведоми РЗОК
и да изпрати копие от съответния документ.
Чл. 111. Районната здравноосигурителна каса
съхранява в досие на съответния изпълнител
всички документи, представени със заявлението
за сключване на договор.
Чл. 112. (1) Националните центрове по
проблеми на общественото здраве, желаещи да
сключат договор с РЗОК, подават заявление,
към което прилагат:
1. копие от акта на Министерския съвет, с
който са създадени или преобразувани;
2. декларация по образец, посочен в приложение № 12, на хартиен и електронен носител
за дейността на съответната профилна лаборатория в структурата на здравното заведение;
3. копие от сертификат от БНСВОК по
клинична лаборатория или копие от сертификат за успешно приключил контролен цикъл
по програмата за контрол на качеството на
БНСВОК по микробиология, вирусология,
паразитология, микология и инфекциозна
имунология – в случаите, когато в структурата
на здравното заведение има съответния вид/
видове лаборатории;
4. копия от необходимите квалификационни
документи съгласно Наредба № 34 от 2006 г. – за
всички лекари, които ще оказват медицинска
помощ в изпълнение на договор с НЗОК.
(2) Националните центрове по проблеми на
общественото здраве, работили по договор с
НЗОК в съответствие с НРД 2010, представят
нови документи в случай на настъпили промени
или декларация за липса на промени.
Чл. 113. В случаите по чл. 12, ал. 2 лечебните заведения за болнична помощ представят
документите по чл. 108, с изключение на тези
по т. 2, 5, 7 и 10.
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Чл. 114. (1) Изискуемите документи за
сключване на договор с НЗОК се подават от
лечебните и здравните заведения в съответната
РЗОК в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на НРД.
(2) Директорът на РЗОК разглежда подадените документи и сключва договори в сроковете,
при условията и по реда на чл. 20.
Раздел III
Условия и ред за оказване на извънболнична
медицинска помощ
Условия и ред за оказване на извънболнична медицинска помощ. Избор на общопрактикуващ
лекар, условия и ред за оказване на ПИМП
Чл. 115. Първоначален избор на общопрактикуващ лекар може да се осъществи по всяко
време с регистрационна форма за избор, която
се получава от РЗОК или от ОПЛ.
Чл. 116. (1) Здравноосигурените лица могат да променят избора си на ОПЛ от 1 до
30.VI.2011 г. и от 1 до 31.ХII.2011 г.
(2) При прекратяване на договор с изпълнител на ПИМП ЗЗОЛ осъществяват нов избор
на ОПЛ с регистрационна форма за постоянен
избор извън срока по ал. 1.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 закупуват регистрационни форми за постоянен избор на общопрактикуващ лекар.
(4) Здравноосигурено лице, желаещо да
направи постоянен избор, представя на новоизбрания ОПЛ:
1. здравноосигурителна книжка, в която
новоизбраният ОПЛ вписва трите си имена и
дата на избора;
2. третия екземпляр от регистрационната
форма за избор на ОПЛ, в случай че няма
здравноосигурителна книжка;
3. попълнена регистрационната форма за
постоянен избор;
4. документ за актуалния му здравноосигурителен статус.
(5) Лицата, временно пребиваващи за срок
от един до пет месеца извън здравния район, в
който са осъществили постоянен избор, могат
да направят временен избор с регистрационна
форма за временен избор, която се закупува
от лицето.
(6) При изтичане на срока на временния
избор на ЗЗОЛ извън здравния район, в който
са осъществили постоянен избор, се възстановява автоматично последният им постоянен
избор на ОПЛ.
Чл. 117. (1) При наличие на незаета практика, за която повече от 6 месеца няма кандидат,
директорът на РЗОК и председателят на РК на
БЛС, правят служебен избор за ЗЗОЛ, които не
са осъществили правото си на избор на ОПЛ,
като ги включва в регистъра на изпълнител
на ПИМП.
(2) Директорът на РЗОК и председателите
на съответните районни колегии на БЛС съг-
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ласувано с директора на съответното заведение осъществяват служебен избор на ОПЛ за
следните категории:
1. задържани под стража, задържани по реда
на Закона за Министерството на вътрешните
работи и лишени от свобода лица;
2. лица в процедура за придобиване статут
на бежанец;
3. лица, настанени в домове за медико-социални услуги;
4. лица, настанени в специални училища и
домове за отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителска грижа.
Чл. 118. (1) В случаите, когато ЗЗОЛ направи нов избор на ОПЛ, новоизбраното лечебно
заведение за ПИМП изисква извлечение от
необходимата медицинска документация и
уведомява РЗОК, като съдържанието на извлечението и редът за предоставянето му се
определят от НЗОК в съответствие с Наредбата за осъществяване на правото на достъп до
медицинска помощ, приета с ПМС № 119 от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2006 г.; изм., бр. 57
от 2007 г. и бр. 1 от 2009 г.).
(2) Общопрактикуващият лекар е длъжен да
оказва медицинска помощ на ЗЗОЛ от датата,
на която е осъществен изборът, като ЗЗОЛ се
включва в пациентската му листа от тази дата.
Чл. 119. (1) Ежемесечно, в срок до 3-тия
работен ден на месеца, изпълнителите на ПИМП
представят в съответната РЗОК на електронен
носител регистъра с новоизбралите ги ЗЗОЛ
и първите екземпляри от регистрационните
форми за първоначален, постоянен и/или
временен избор.
(2) Районната здравноосигурителна каса
обработва подадената информация от всички
изпълнители по ал. 1, като за всеки от тях
отчита:
1. имената и броя на лицата, отпаднали от
регистъра му поради промяна в избора или
друго обстоятелство;
2. броя и имената на новорегистрираните
лица;
3. окончателния брой на лицата от регистъра
след отчитане на броя на лицата по т. 1 и 2;
(3) В срок до 10 работни дни след изтичане
на срока по ал. 1 РЗОК предоставя по електронен път на регистрираните в електронния
портал на НЗОК ОПЛ актуална информация
по ал. 2 чрез портала на НЗОК.
(4) На нерегистрираните в електронния
портал на НЗОК ОПЛ информацията по ал. 2
се предоставя при поискване в РЗОК или в
поделенията им.
Чл. 120. (1) Всеки ОПЛ от лечебното заведение за ПИМП води:
1. регистър на ЗЗОЛ, в който вписва данните относно здравноосигуреното лице съгласно
регистрационните форми за осъществяване на
избор на ОПЛ;
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2. регистър на ЗЗОЛ, осъществили временен
избор при тях за срок от един до пет месеца.
(2) Общопрактикуващите лекари оказват
медицинска помощ при условията и по реда
на НРД на лицата от регистрите по ал. 1,
както и на ЗЗОЛ, осъществили правото си на
избор на изпълнител на ПИМП, регистрирал
амбулатория на територията на друг здравен
район, обърнали се инцидентно по повод на
остро състояние.
(3) Общопрактикуващите лекари оказват
медицинска помощ при условията и по реда на
НРД на здравноосигурени лица от държави –
членки на ЕС, и по двустранни спогодби след
представяне на удостоверителни документи за
право на обезщетения в натура в случай на
болест, майчинство, трудови злополуки или
професионални заболявания, издадени по реда
на Регламент (ЕИО) № 574/72 и двустранни
спогодби.
Чл. 121. (1) Общопрактикуващият лекар
оказва ПИМП в обхват съгласно Наредба № 40
от 2004 г. на:
1. здравноосигурени лица, записани в регистрите им;
2. здравноосигурени лица, временно пребиваващи за срок от един до пет месец извън
здравния район, в който са избрали общопрактикуващ лекар – срещу представяне на
здравноосигурителна книжка.
(2) Общопрактикуващият лекар оказва медицинска помощ при условията и по реда на НРД
и на ЗЗОЛ от друг здравен район, обърнали
се към изпълнител на ПИМП инцидентно по
повод на остри състояния.
(3) Общопрактикуващият лекар от лечебно
заведение за ПИМП провежда диспансеризация
на ЗЗОЛ по Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
(обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.; изм., бр. 102 от
2005 г., бр. 4 и 60 от 2009 г. и бр. 101 от 2010 г.)
(Наредба № 39 от 2004 г.) за заболяванията,
подлежащи на диспансеризация от ОПЛ съгласно приложение № 13 „Пакет дейности и
изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ“. Задължително здравноосигуреното лице се диспансеризира само с неговото
изрично съгласие. Несъгласието на ЗЗОЛ да
бъде диспансеризирано се документира в амбулаторния лист.
(4) Задължително здравноосигурените лица,
избрали ОПЛ, не заплащат медицинската помощ по ал. 1 извън потребителската такса по
чл. 37, ал. 1 ЗЗО. Таксата не се заплаща от
категориите лица по чл. 37, ал. 3 ЗЗО, както
и от лицата със заболявания, посочени в приложение № 14 „Списък на заболяванията, при
които ЗЗОЛ са освободени от потребителска
такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“.
(5) Общопрактикуващият лекар е длъжен да:
1. изпълнява програми „Майчино здравеопазване“, „Детско здравеопазване“, да извършва
профилактика на ЗЗОЛ над 18-годишна възраст
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и да формира рискови групи при ЗЗОЛ над
18 години съгласно Наредба № 39 от 2004 г.
и приложение № 15 „Дейности на ОПЛ по
имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване“, профилактични прегледи на ЗЗОЛ
над 18 години, формиране на рискови групи
при ЗЗОЛ над 18 години и програма „Майчино
здравеопазване“ ;
2. води регистри по чл. 120, ал. 1 на електронен носител;
3. подготвя документацията за консултации
и медико-диагностични изследвания, когато
прецени, че са необходими такива;
4. подготвя документацията за хоспитализацията на ЗЗОЛ;
5. извършва посещения на ЗЗОЛ от домове
за медико-социални грижи, записани в неговия
регистър;
6. изготвя талон за здравословното състояние
на деца и ученици;
7. излага на видно място в амбулаторията
си списък на категории лица, освободени от
потребителска такса съгласно чл. 37 ЗЗО;
8. оказва спешна медицинска помощ на
територията на лечебното заведение на всеки
пациент независимо от неговата регистрация
и местоживеене, когато такава е потърсена от
него, до пристигане на екип на спешна помощ;
9. осигурява постоянен денонощен достъп
съгласно Наредба № 40 от 2004 г.
(6) Общопрактикуващият лекар не може
да задържа и съхранява в амбулаторията си
здравноосигурителните книжки на ЗЗОЛ.
Чл. 122. (1) За нуждите на осъществяваната
дейност лечебните заведения за ПИМП наемат
медицински персонал, както следва:
1. при регистрирани над 2500 ЗЗОЛ при
ОПЛ – медицински специалист с образователно-квалификационна степен „специалист“ или
„бакалавър“ на пълен работен ден и лекар;
2. при регистрирани над 3500 ЗЗОЛ при
ОПЛ – двама медицински специалисти с образователно-квалификационна степен „специалист“
или „бакалавър“ на пълен работен ден, както
и лекар на пълен работен ден.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 за всеки регистрирани 1500 ЗЗОЛ над 3500 ОПЛ е длъжен
да наеме още един медицински специалист
с образователно-квалификационна степен
„специалист“ или „бакалавър“, а за всички
регистрирани над 2000 лица над 3500 – още
един лекар.
(3) В случаите, когато има нает допълнителен медицински персонал, лекарите, учредили
лечебното заведение за ПИМП, са задължени
да включат в месечния график часовете, в
които лично ще оказват медицинска помощ.
(4) Всеки лекар, който е в трудовоправни
отношения с лечебното заведение за ПИМП,
сключило договор с НЗОК, подписва всички
медицински документи и ги подпечатва с личния
си печат и с печата на лечебното заведение.
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Чл. 123. (1) Изпълнителите за ПИМП обявяват в амбулаторията на място, достъпно за
ЗЗОЛ, своя месечен график съгласно приложение № 11, който съдържа часове:
1. за амбулаторен прием;
2. за домашни посещения;
3. за промотивна и профилактична дейност;
4. за работа по програма „Майчино здравеопазване“;
5. за работа по програма „Детско здравеопазване.
(2) Графикът по ал. 1 съдържа телефон за
консултация и за домашни посещения – телефон
на практиката или мобилен телефон.
(3) В случаите, когато ОПЛ обслужва ЗЗОЛ
в повече от едно населено място, графикът
по ал. 1 се изготвя за всяко населено място
поотделно.
Чл. 124. (1) Всеки ОПЛ посочва в договора
си с РЗОК свой заместник или заместници за
случаите, когато не може да изпълнява лично
задълженията си. Посоченият заместник или
заместници представят писмена декларация за
съгласие. Общопрактикуващият лекар предварително писмено уведомява директора на РЗОК за
името на заместника, срока и мястото на заместване. Заместникът подготвя документацията по
консултации и медико-диагностични изследвания.
(2) Общопрактикуващият лекар и заместникът/ заместниците му могат да представят в
РЗОК договор за заместване за условията, при
които се извършва заместването – срок, място,
разплащателна сметка, помощен персонал и др.,
който се приподписва от директора на РЗОК.
(3) При липса на договор за заместване
посоченият по реда на ал. 1 заместник встъпва
в правата на титуляря, като титулярят писмено
уведомява съответната РЗОК. В този случай РЗОК
заплаща по сметката на титуляря на практиката.
(4) Лицата, определени за заместници, трябва
да притежават съответната правоспособност
и да са вписани в съответния регистър по
ЗСОЛЛДМ.
(5) В срока на заместване заместникът
има всички права и задължения на титуляря
на практиката, попълва всички документи с
личните си данни (УИН и трите имена) и
УИН на титуляря, подписва ги и подпечатва с
личния си печат. Във всички случаи се вписва регистрационният номер на практиката на
замествания ОПЛ.
(6) Срокът на заместване не може да бъде
по-дълъг от срока на действие на договора на
титуляря на практиката с НЗОК.
Чл. 125. (1) При възникнала необходимост
от преглед или консултация на болни или пострадали лица, които се нуждаят от медицинска
помощ, за да бъде предотвратено по-нататъшно
развитие и усложняване на заболяването, изпълнителят на ПИМП извън обявения график
оказва необходимите медицински грижи:
1. самостоятелно:
а) чрез дежурен кабинет на груповата практика за първична извънболнична помощ, в
която е съучредител ОПЛ, или
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б) индивидуално чрез 24-часово осигуряване
на консултация по телефон, в амбулаторията или
в дома на пациента по преценка на самия ОПЛ;
2. съвместно по договор с друго лечебно
заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „б“, т. 2,
буква „б“, „в“ или „г“ ЗЛЗ, разкрило дежурен
кабинет и сключило договор с НЗОК.
(2) Дейностите по ал. 1, т. 2 се изпълняват
по общ, предварително изготвен седмичен
график. В графика фигурират телефон/и за
връзка и адрес/и на мястото, където се оказва
медицинската помощ. За промените в графика
се уведомява РЗОК.
Чл. 126. Общопрактикуващият лекар създава и съхранява здравно досие на пациентите,
което съдържа:
1. амбулаторни листове от извършени от
него прегледи и дейности;
2. амбулаторни листове от специалисти;
3. резултати от извършени медико-диагностични дейности и изследвания;
4. копие/я от протоколи за лекарства по
приложение № 3;
5. епикриза/и от проведено болнично лечение;
6. карта за профилактика на бременността
съгласно Наредба № 39 от 2004 г.
Чл. 127. (1) Наред с първичните документи
за работа с НЗОК ОПЛ издава и/или заверява
и следните документи на записаните в неговия
регистър ЗЗОЛ съгласно Наредба № 40 от 2004 г.
(2) При необходимост от скъпоструващи лекарства и лечение по реда на чл. 78 ЗЗО ОПЛ
съдейства за комплектуване на необходимите
документи за извършване на експертизи.
(3) Общопрактикуващият лекар попълва
„Рецептурната книжка на хронично болен“ при
заболяванията по приложение № 6.
Чл. 128. (1) За осигуряване необходимостта
от специализирана извънболнична медицинска
помощ общопрактикуващият лекар издава „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 3) по преценка в зависимост от обективното
сътояние на ЗЗОЛ в следните случаи:
1. при необходимост от консултативен
преглед;
2. при заболявания и проблеми, изискващи
специализирани диагностични дейности;
3. за оценка на здравословното състояние;
4. при необходимост от физиотерапия.
(2) За осигуряване необходимостта от специализирана извънболнична медицинска помощ
общопрактикуващият лекар издава „Медицинско направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 3)
за провеждането на профилактични и диспансерни прегледи по реда на Наредба № 39 от
2004 г. и Наредба № 40 от 2004 г. и приложения
№ 13 и № 16.
(3) Общопрактикуващият лекар отразява
оказаната медицинска помощ в „Амбулаторен
лист“ (бл. МЗ – НЗОК № 1).
(4) Включването на ЗЗОЛ в програми
„Майчино здравеопазване“ и „Детско здраве
опазване“ при лекари с придобита специалност
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„Акушерство и гинекология“ и „Детски болести“
и извършването на профилактични прегледи
при лекари с придобита специалност „Гастроентерология“, „Урология“, „Ендокринология и
болести на обмяната“, „Кардиология“, „Хирургия“ и „Акушерство и гинекология“ за лицата
с установен риск, както и диспансеризацията
на ЗЗОЛ се осъществяват на база на еднократно издадено „Направление за консултация
или провеждане на съвместно лечение“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3) от ОПЛ. При промяна на
лекаря специалист, осъществяващ дейностите по
изпълнение на програмите и диспансеризацията,
ОПЛ издава ново направление. Управителят
на НЗОК издава указания за реда на издаване
и попълване на тези направления.
(5) В случаите по ал. 1 ОПЛ подготвя необходимите документи.
(6) В медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение
задължително се посочва конкретното искане
към специалиста.
(7) Общопрактикуващият лекар издава „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл.
МЗ – НЗОК № 4) за високоспециализирани
медико-диагностични изследвания в случаите на:
1. писмено назначение от ТЕЛК или от
НЕЛК;
2. за ВСМДИ: „Мамография на двете млечни жлези“ от пакет „Образна диагностика“,
„Хормони: fT4, TSH“ „Туморен маркер: PSA“ и
„Изследване на урина-микроалбуминурия“ от
пакет „Клинична лаборатория“.
(8) Общопрактикуващият лекар разполага с
медицински направления за консултация или
провеждане на съвместно лечение, медицински
направления за високоспециализирани дейности
(само за пакет „Анестезиология и интензивно
лечение“), направления за медико-диагностични
дейности съобразно потребностите на здравноосигурените лица.
(9) „Медицинско направление за консултация
или провеждане на съвместно лечение“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3) със специалист и „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл.
МЗ – НЗОК № 4) може да издава и лекар,
който е назначен да обслужва следните категории лица:
1. задържани под стража или лишени от
свобода;
2. малолетни и непълнолетни, настанени в
домове за деца и юноши;
3. настанените в домове за медико-социални
услуги.
(10) В случаите по ал. 9 направленията се
закупуват от съответното ведомство, което ги
подпечатва с печата си.
Чл. 129. (1) Общопрактикуващият лекар
насочва за хоспитализация ЗЗОЛ, когато лечебната цел не може да се постигне в условията
на извънболничната помощ.
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(2) Отказ от болнично лечение се заявява
пред ОПЛ лично или чрез родител/настойник/
попечител. Отказът се заявява писмено в амбулаторния лист, а при фактическа невъзможност за писмено заявление – в присъствие на
двама свидетели, които удостоверяват това с
подписите си в амбулаторния лист.
(3) След изписване на пациента от лечебно
заведение за болнична помощ или диспансер
ОПЛ получава екземпляр от епикризата или
копие от нея, която прилага към здравното
му досие.
(4) Общопрактикуващият лекар се съобразява
с данните в болничната епикриза и състоянието
на ЗЗОЛ при прегледа.
(5) В случай на хоспитализиране на ЗЗОЛ
ОПЛ не следва да назначава и извършва за
периода на хоспитализацията прегледи и изследвания, необходими за:
1. основното заболяване, за което е хоспитализирано лицето;
2. придружаващи заболявания по време на
стационарното лечение.
Условия и ред за оказване на СИМП
Чл. 130. (1) Специализирана извънболнична медицинска помощ се оказва на ЗЗОЛ, на
които е издадено „Медицинско направление
за консултация или провеждане на съвместно
лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 3) от лекар, работещ в лечебно заведение за извънболнична
медицинска помощ, и „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3А) от лекар за СИМП, сключил
договор с НЗОК, или от ОПЛ в случаите по
чл. 128, ал. 6.
(2) Специалистът осъществява своята част
от дейността и връща информацията на ОПЛ
с указания за продължаване на лечението чрез
пациента.
(3) Специалистът отразява оказаната медицинска помощ в „Амбулаторен лист“ (бл.
МЗ – НЗОК № 1).
(4) Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение е
валидно до 30 календарни дни от издаването му.
Срокът за извършване на вторични прегледи от
изпълнител на СИМП е до 30 календарни дни
от датата на извършване на първичния преглед.
(5) Медицинското направление за медикодиагностични дейности (бл. МЗ – НЗОК № 4)
и медицинско направление за високоспециализирани дейности (бл. МЗ – НЗОК № 3А) е
валидно до 30 календарни дни от издаването му.
(6) Високоспециализирана дейност се извършва от специалиста и на основание медицинското
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение (бл. МЗ – НЗОК № 3)
след преценка на необходимостта от ВСМД.
В този случай специалистът, извършил ВСМД,
попълва медицинското направление за високоспециализирани дейности (бл. МЗ – НЗОК
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№ 3А), като посочва само датата на издаване
на направлението, полага подпис и личен печат,
а за извършената дейност с интерпретация на
резултатите от нея попълва амбулаторен лист.
(7) Здравноосигуреното лице може да избере лечебно заведение за СИМП, сключило
договор с НЗОК. Специалистът определя ден
и час за консултация.
Чл. 131. (1) Лечебните заведения за СИМП
обявяват в амбулаторията на място, достъпно
за здравноосигурените лица, своя седмичен
график, който включва часовете за амбулаторен прием и за домашни посещения, както и
телефон за връзка.
(2) Лекарите със специалност „Детски бо
лести“ и „Акушерство и гинекология“ посочват
в графика и часове за промотивна и профилактична дейност по програми.
(3) Лекарите със специалност „Вътрешни
болести“, „Гастроентерология“, „Урология“,
„Ендокринология и болести на обмяната“,
„Кардиология“, „Хирургия“ и „Акушерство и
гинекология“ посочват в графика по ал. 1 и
часове за профилактична дейност на ЗЗОЛ от
рискови групи.
(4) Всяко лечебно заведение поддържа и
съхранява листа на чакащите и уведомява
пациентите си за първата следваща свободна
дата за амбулаторен прием.
(5) Лекар специалист от лечебно заведение
за СИМП оказва помощ в дома на здравно
осигурено лице в случай, че:
1. е повикан за консултация от ОПЛ, който
е преценил, че състоянието на пациента не
позволява да посети кабинета на специалиста,
като в този случай попълва „Амбулаторен лист“
(бл. МЗ – НЗОК № 1);
2. за лекувано от него лице се налага повторно посещение в дома на пациента, като в
този случай попълва „Амбулаторен лист“ (бл.
МЗ – НЗОК № 1).
(6) Специалистът може да препоръча или
изиска консултация в дома от друг специалист.
(7) Специалистът осъществява и регистрира
домашни консултации или лечебно-консултативна помощ в амбулатория за ПИМП при поискване от ОПЛ, като го отбелязва в амбулаторния
лист и посочва номера на направлението, деня
и часа на получаването му.
Чл. 132. (1) В случаите на временно отсъствие на лекар специалист от лечебни заведения
за СИМП той може да бъде заместен от лекар
със същата специалност.
(2) За обстоятелството по ал. 1 лечебното
заведение уведомява РЗОК в срок до 5 работни
дни от началото на заместването.
(3) Заместникът попълва всички амбулаторни листове за извършена дейност с личните
си данни (УИН и трите имена) и УИН на
замествания специалист.
(4) Всички отчетни документи заместникът
подписва и подпечатва с личния си печат за
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срока на заместване, като вписва и регистрационния номер на лечебното заведение, в което
е заместник.
(5) При необходимост от диспансерно наблюдение и дейности по програми „Майчино
здравеопазване“ и „Детско здравеопазване“ на
ЗЗОЛ не е необходимо за срока на заместване на лицата да се издава ново медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение (бл. МЗ – НЗОК № 3).
Чл. 133. (1) Изпълнителят на СИМП извършва дейности от пакетите при първични и
вторични посещения на ЗЗОЛ.
(2) Специалистът преценява броя на необходимите вторични прегледи за всеки пациент
съобразно неговото състояние.
Чл. 134. Специалистът е длъжен да насочва
за хоспитализация ЗЗОЛ, когато лечебната цел
не може да се постигне в условията на извънболничната помощ.
Чл. 135. Необходимостта от рехабилитационни мероприятия за ЗЗОЛ се установява от
специалиста и/или ОПЛ, като лечението се
извършва по предписан от лекаря специалист
по „Физикална и рехабилитационна медицина“
физиотерапевтичен курс на лечение.
Чл. 136. (1) За физиотерапевтичен курс на
лечение на определено заболяване се приема
комплексно лечение, включващо първоначален
преглед на лекаря специалист по „Физикална
и рехабилитационна медицина“ с оценка на
обективното състояние на пациента с назначен
общ брой процедури до 20 в курс от група 1 и/
или 2, или 3 по преценка на лекаря специалист,
промените на лечението за даденото лице, както
заключителен преглед с оценка на резултатите
от проведеното лечение.
(2) Във физиотерапевтичен курс на лечение
се включват следните групи процедури:
1. група 1 – процедури с физикални фактори
от апаратната терапия;
2. група 2 – процедури с кинезитерапевтични
техники;
3. група 3 – процедури с физикални фактори
от апаратната терапия и кинезитерапевтични
техники;
4. заключителен преглед с оценка на резултата от проведеното лечение и отразен брой
на проведените процедури.
(3) Процедурите от група 1 и/или 2, или 3,
включени в курс на лечение по физиотерапия
и рехабилитация, се отразяват непосредствено
при провеждането им в бл. МЗ № 509-89 за
физикална терапия и рехабилитация и се подписват от ЗЗОЛ.
Чл. 137. Специалистът води необходимата
документация съгласно глава петнадесета,
раздел ІV.
Чл. 138. (1) Лечебното заведение за СИМП
изисква консултация или провеждане на съв-
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местно лечение със специалист от същото или
друго лечебно заведение, сключило договор с
НЗОК, в следните случаи:
1. при необходимост от консултация или провеждане на съвместно лечение със специалист
от същата или от друга специалност;
2. при необходимост от извършване на ВСМД
с „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А);
3. при необходимост от извършване на МДИ
и/или ВСМДИ с „Медицинско направление за
медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 4).
(2) Лечебното заведение за СИМП разполага
с медицински направления за консултация или
за провеждане на съвместно лечение, медицински направления за високоспециализирани
дейности и направления за медико-диагностични
изследвания.
(3) В случай на хоспитализиране на ЗЗОЛ
лекар от лечебно заведение за СИМП, работещ
в изпълнение на договор с НЗОК за оказване
на СИМП, не следва да назначава и извършва
за периода на хоспитализацията консултативни
прегледи и изследвания, необходими за:
1. основното заболяване, за което е хоспитализирано лицето;
2. придружаващи заболявания по време на
стационарното лечение.
Чл. 139. Специалистът предоставя на ОПЛ
чрез пациента необходимите документи за всяко
консултирано от него лице в случаите, когато
то се нуждае от скъпоструващо лечение съгласно правилата за извършване на експертизи и
дейност на комисията по чл. 78 ЗЗО.
Чл. 140. Специалистът извършва дейност и
издава следните документи:
1. медицинско направление за консултация
или провеждане на съвместно лечение;
2. медицинско направление за високоспециализирани дейности;
3. направление за медико-диагностична
дейност;
4. направление за хоспитализация;
5. болничен лист за временна неработо
способност;
6. съобщения за смърт;
7. рецепти (бланка МЗ – НЗОК);
8. протоколи по приложение № 3;
9. бързи известия за инфекциозно заболяване
и за задължително съобщаване за злокачествено
образувание;
10. талон за медицинска експертиза;
11. карта за профилактика на бременността – за специалист по „Акушерство и
гинекология“;
12. картон за физиотерапевтични процедури – за специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина“.
Чл. 141. (1) Видът и честотата на дейностите по диспансеризацията са посочени в
приложение № 16 „Пакет дейности и изслед-
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вания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от
лекар специалист“ в съответствие с Наредба
№ 40 от 2004 г.
(2) Лекари от лечебните заведения за
СИМП провеждат диспансеризация на ЗЗОЛ
по Наредба № 39 от 2004 г. за заболяванията,
подлежащи на диспансеризация от специалист
съгласно приложение № 16. Задължително
здравноосигуреното лице се диспансеризира
само с неговото изрично съгласие. Несъгласието на ЗЗОЛ да бъде диспансеризирано се
документира в амбулаторния лист.
(3) Специалистите по „Детски болести“
и „Акушерство и гинекология“ в лечебните
заведения за СИМП изпълняват съответно:
програма „Детско здравеопазване“ и програма
„Майчино здравеопазване“ съгласно Наредба
№ 39 от 2004 г. и приложение № 17.
(4) В случаите, в които при прегледа от
лекаря специалист на база издадено от ОПЛ
„Медицинско направление за консултация
или провеждане на съвместно лечение“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3) се установи, че се касае за
заболявания, включени в Наредба № 39 от
2004 г. и приложение № 16, ЗЗОЛ подлежат на
диспансеризация, като диагнозата, МКБ кодът
на заболяването и видът на прегледа се отразяват в амбулаторния лист.
(5) В случаите, в които при прегледа от
лекаря специалист се установи, че се касае за
заболявания (състояния), включени в Наредба
№ 39 от 2004 г. и приложение № 17, ЗЗОЛ
подлежат на профилактика, като диагнозата,
МКБ кодът на заболяването и видът на прегледа
се отразяват в амбулаторния лист.
Чл. 142. (1) Високоспециализираните медицински дейности и високоспециализираните
медико-диагностични изследвания се назначават
само от изпълнители на СИМП.
(2) За специалността „Анестезиология и интензивно лечение“ се допуска назначаването на
ВСМД от изпълнителите на ПИМП и СИМП.
(3) За ВСМДИ: „Мамография на двете млечни
жлези“ от пакет „Образна диагностика“, „Хормони: fT4, TSH“ „Туморен маркер: PSA“ и „Изследване
на урина-микроалбуминурия“ от пакет „Клинична
лаборатория“ се допуска назначаването им от
изпълнителите на ПИМП и СИМП.
Чл. 143. За оказаната СИМП потребителска
такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО не се заплаща от
категориите лица по чл. 37, ал. 3 ЗЗО, както
и от лицата със заболявания, посочени в приложение № 14 „Списък на заболяванията, при
които ЗЗОЛ са освободени от потребителска
такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“.
Условия и ред за извършване на медико-диагностична дейност
Чл. 144. (1) Изпълнителите извършват медико-диагностични изследвания въз основа на
„Направление за медико-диагностична дейност“
(бл. МЗ – НЗОК № 4), издадено от изпълнител
на ПИМП или СИМП.
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(2) В направлението за медико-диагностична
дейност се описват кодовете на необходимите
изследвания, за които има договор с НЗОК.
За медико-диагностични изследвания, включени едновременно в няколко пакета съгласно
приложение № 12, всяко изследване със своя
код се посочва в отделно направление за
медико-диагностична дейност. Извършените
медико-диагностични изследвания на ЗЗОЛ се
отразяват в съответния лабораторен журнал
по хронология.
Чл. 145. Медико-диагностичната лаборатория осъществява договорената дейност в
присъствие на лекар специалист в рамките
на дневния работен график в изпълнение на
договора с НЗОК, който не може да бъде помалък от 4 часа.
Чл. 146. (1) За медико-диагностични дейности, при които в лабораторията се взема
биологичен материал, съответният изпълнител
може да определи цена за вземане на биологичен
материал, като сумата се заплаща от ЗЗОЛ.
(2) За едно посещение в медико-диагностичната лаборатория се плаща цена, определена по реда на ал. 1, независимо от броя на
изследванията.
(3) В случай че ЗЗОЛ заплаща цена за
вземане на биологичен материал по ал. 1, лечебното заведение не може да изисква от него
за изследвания в същата лаборатория такса по
чл. 37, ал. 1, т. 1 ЗЗО.
(4) В лечебни заведения, извършващи медико-диагностични дейности, за които не се
плаща сумата по ал. 1, ЗЗОЛ заплащат таксата
по чл. 37, ал. 1, т. 1 ЗЗО.
(5) От заплащане за вземане на биологичен
материал по ал. 1 се освобождават лицата без
доходи, настанени в домове за деца и юноши,
домове за деца от предучилищна възраст и
домове за социални грижи.
Раздел ІV
Документация и документооборот за изпълнители на извънболнична помощ
Чл. 147. Документацията, която е длъжен
да води и съхранява всеки ИМП, включва
първични медицински и финансови документи
съгласно приложения № 3 и 5 съгласно глава
петнадесета, раздел ІІІ.
Чл. 148. (1) Първичните медицински документи са:
1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК № 1);
2. „Медицинско направление за консултация
или провеждане на съвместно лечение“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3);
3. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А);
4. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4);
5. „Рецептурна бланка – НЗОК“ (образци
бл. МЗ – НЗОК);
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6. „Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК или РЗОК“ в случаите,
когато рецептурната бланка се предписва и
от специалист по профила на заболяването,
като копие от протокола се съхранява и при
специалиста;
7. „Талон за медицинска експертиза“ (бл.
МЗ – НЗОК № 6);
8. „Рецептурна книжка на хронично болния“;
9. „Направление за хоспитализация“ (бл.
МЗ – НЗОК № 7).
(2) Документооборотът по ал. 1 е, както
следва:
I. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 1) се издава:
А. От общопрактикуващия лекар:
1. Електронен отчет за извършената дейност
на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат, подписан с електронен подпис на ОПЛ, извършил прегледа, се
предоставя в РЗОК до третия работен ден от
месеца, следващ отчетния. Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен носител, подписан от
ОПЛ и ЗЗОЛ, се прилага към здравното досие
на ЗЗОЛ, което се води по хронологичен ред,
определен от лечебното заведение, съдържа
всички медицински документи и се съхранява
в кабинета на лекаря. Екземпляр се издава и
предоставя на ЗЗОЛ при поискване.
2. Националната здравноосигурителна каса
определя електронния формат и информацията,
съдържаща се в него, която изпълнителят на
ПИМП ежемесечно представя в РЗОК при отчитане на дейността си съгласно тези изисквания.
Б. От лекаря от лечебното заведение за
СИМП:
1. Електронен отчет за извършената дейност
на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, подписан с електронен
подпис на лекаря специалист, извършил прегледа, се предоставя в РЗОК до третия работен
ден от месеца, следващ отчетния. Екземпляр от
амбулаторния лист на хартиен носител, подписан
от лекаря специалист и ЗЗОЛ, се води по ред,
определен от лечебното заведение и към него
се прилагат всички медицински документи и
се съхранява в кабинета на лекаря. Вторият
екземпляр се изпраща по ЗЗОЛ до ОПЛ за
прилагане към здравното досие.
2. Националната здравноосигурителна каса
определя електронния формат и информацията,
съдържаща се в него, която изпълнителят на
СИМП ежемесечно представя в РЗОК при отчитане на дейността си съгласно тези изисквания.
В. От председателя на ЛКК – за всяка извършена експертиза на едно ЗЗОЛ:
Електронен отчет за извършената дейност на
ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, подписан с електронен
подпис на председателя на ЛКК, се предоставя в РЗОК до третия работен ден от месеца,
следващ отчетния. Екземпляр от амбулаторния
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лист на хартиен носител формира журнала на
ЛКК, подреден по хронологичен ред, който
се съхранява в кабинета на председателя на
ЛКК; вторият екземпляр се изпраща по ЗЗОЛ
до ОПЛ за прилагане към здравното досие.
II. „Медицинско направление за консултация
или провеждане на съвместно лечение“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3) – съставя се в един екземпляр
по преценка на изпълнителя на извънболнична медицинска помощ при необходимост от
провеждане на специализирана медицинска
консултация или лечение. Лекарят специалист
от лечебното заведение – изпълнител на СИМП,
извършил консултацията или съвместното лечение, отчита документа заедно с финансовите
отчетни документи в РЗОК до третия работен
ден от месеца, следващ отчетния. Всяко отчетено „Медицинско направление за консултация
или провеждане на съвместно лечение“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3) се придружава от електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ,
отразена в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат.
III. „Медицинско направление за високо
специализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 3А) – съставя се в един екземпляр от
изпълнителя на СИМП, а при необходимост
от провеждане на високоспециализирана медицинска дейност от пакет „Анестезиология
и интензивно лечение“ – и от изпълнител на
ПИМП. Изпълнителят на СИМП или на БП,
извършил ВСМД, отчита документа заедно с
финансовите отчетни документи в РЗОК до
третия работен ден от месеца, следващ отчетния. Всяко отчетено „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3А) се придружава от електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ,
отразена в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат.
IV. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4) – издава се за
извършване на МДИ и ВСМДИ, както следва:
1. за МДИ – издава се в един екземпляр от
изпълнител на ПИМП/СИМП; направлението
се изпраща на медико-диагностичната лаборатория чрез пациента; медико-диагностичната
лаборатория отчита в РЗОК: „Направлението за
медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 4), подписан от лекаря, извършил изследването, и ЗЗОЛ, придружен с електронен отчет,
съдържащ назначената и извършена медикодиагностична дейност, във формат, определен
от НЗОК, подписан с електронен подпис, и
месечен отчет до третия работен ден от месеца,
следващ отчетния; резултатите се изпращат
от медико-диагностичната лаборатория чрез
пациента или по служебен път на лекаря,
назначил изследванията;
2. за ВСМДИ – издава се в един екземпляр от:
2.1. изпълнител на СИМП; и
2.2. от изпълнител на ПИМП:
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– по искане на ТЕЛК или НЕЛК;
– за ВСМДИ: „Мамография на двете млечни жлези“ от пакет „Образна диагностика“,
„Хормони: fT4, TSH“ „Туморен маркер: PSA“ и
„Изследване на урина-микроалбуминурия“ от
пакет „Клинична лаборатория“.
Направлението се изпраща на медикодиагностичната лаборатория чрез пациента;
медико-диагностичната лаборатория отчита в
РЗОК „Направлението за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4), подписано от
лекаря, извършил изследването, и ЗЗОЛ, придружен с електронен отчет, съдържащ назначената
и извършена медико-диагностична дейност,
във формат, определен от НЗОК, подписан с
електронен подпис, до третия работен ден от
месеца, следващ отчетния; резултатите се изпращат от медико-диагностичната лаборатория
чрез пациента или по служебен път на лекаря,
назначил изследванията.
V. „ Р е ц е п т у р н и б л а н к и “ о б р а з ц и
бл. МЗ – НЗОК – съставят се в два екземпляра
от изпълнителя на медицинска помощ; първият
екземпляр от рецептата се прилага към финансовия отчет и спецификация и се предават в
РЗОК от аптеките, сключили договор с РЗОК;
вторият екземпляр остава в аптеката, отпуснала
лекарствата. Данните от рецептурните бланки
се вписват в съответния амбулаторен лист съгласно приложение № 3.
VI. „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК или РЗОК“ (Образец МЗ – НЗОК № 1) – копие от заверения
протокол се съхранява в досието на ЗЗОЛ от
ОПЛ и/или от лекаря специалист, издаващ
рецептурна бланка.
VII. „Талон за медицинска експертиза“ (бл.
МЗ – НЗОК № 6) – документът се попълва в
един екземпляр. Използва се в случаите, когато ОПЛ или специалист изпраща ЗЗОЛ към
изпълнител на СИМП за прегледи и консултации, необходими за представяне пред ЛКК или
ТЕЛК, към ЛКК за извършване на експертиза
на работоспособността или при допълнително
поискани прегледи от ЛКК. В тези случаи не
се издава „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“
(бл. МЗ – НЗОК № 3), а всеки специалист,
извършил прегледа, попълва данните си в
отрязък от талона за медицинска експертиза,
откъсва го и го изпраща в РЗОК, придружен
от електронен отчет за извършената дейност
на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
Общият талон от „Талон за медицинска
експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6):
1. при предварителни прегледи със специалисти за представяне пред ЛКК или ТЕЛК се
връща на ОПЛ или специалиста, поискал консултациите, като се прилага към медицинското
досие на здравноосигуреното лице;
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2. при изпращане към ЛКК остава при
председателя на ЛКК, като се прилага към
месечния отчет на ЛКК, представян в РЗОК;
3. при допълнително поискани прегледи от
ЛКК се връща от ЗЗОЛ в ЛКК и се прилага към
месечния отчет на ЛКК, представян в РЗОК.
VIII. „Рецептурна книжка на хронично бол
ния“ – издава се на ЗЗОЛ, определени като
хронично болни заболявания по списъка съгласно приложение № 6; книжката се попълва
от общопрактикуващия лекар, при който е
осъществен постоянен избор; заверява се в
съответната РЗОК, с която ОПЛ има договор.
В документа се вписват диагнозите съобразно
списъка на заболявания, за които се издава
„Рецептурна книжка на хронично болния“.
Лекарствен продукт, медицинско изделие или
диетична храна за специални медицински цели
по диагноза, отбелязана в книжката, може да
се изписва от ОПЛ на ЗЗОЛ или от специалист
със специалност по профила на заболяването.
Лекарствени продукти, изписани по тези диагнози, се получават в аптека, сключила договор с
РЗОК, срещу представяне на рецептурна книжка, рецептурна бланка – НЗОК. „Рецептурната
книжка на хронично болния“ се съхранява от
ЗЗОЛ, на което е издадена.
ІХ. „Направление за хоспитализация“ – бланка МЗ – НЗОК № 7.
Чл. 149. Съществуващите документи в
системата на здравеопазването към момента
на сключване на този договор се прилагат,
доколкото не противоречат на тук посочените
документи.
Чл. 150. (1) Документите по чл. 148, ал. 1 се
изготвят съгласно изискванията, реквизитите и
стандарта, посочени в приложение № 3.
(2) Изпълнителите на извънболнична медицинска помощ закупуват за своя сметка
формуляри на документите по чл. 148, ал. 1.
Чл. 151. (1) Изпълнителите на ИМП могат
да използват разпечатани образци на следните
документи:
1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК № 1);
2. „Медицинско направление за консултация
или провеждане на съвместно лечение“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3);
3. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А);
4. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4);
5. „Талон за медицинска експертиза“ (бл.
МЗ – НЗОК № 6);
6. „Направление за хоспитализация“ (бл.
МЗ – НЗОК № 7);
7. „Рецептурни бланки“ – образци бл.
МЗ – НЗОК.
(2) Информацията, която се съхранява в
електронен вид, задължително се записва и на
външни електронни носители.
Чл. 152. (1) Финансово-отчетните документи
(приложение № 5) са:
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1. фактура;
2. спецификация;
3. отчети за месечно отчитане на дейността
на изпълнителите на ИМП.
(2) Финансово-отчетните документи се
подготвят в два екземпляра от всички лечебни
заведения, сключили договор с НЗОК. Първият
екземпляр, придружен с фактура, се отчита в
РЗОК в срок съгласно условията и сроковете
на заплащане, установени в постановлението
на Министерския съвет по чл. 55в, ал. 1 ЗЗО.
Вторият екземпляр остава в ИМП.
(3) След първото полугодие на 2011 г. при
осигуряване на техническа възможност от
страна на НЗОК отчитането по ал. 2 може да
бъде в електронен формат и документите да
се предоставят на РЗОК по електронен път,
подписани с електронен подпис.
Чл. 153. (1) При констатиране на неправилно
попълнени данни във финансовите отчетни документи на ИМП РЗОК ги връща за корекция
в посочения срок.
(2) За представени неверни данни в отчетите
по този договор се прилагат разпоредбите на
чл. 24 и 25.
Г л а в а
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БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Раздел I
Специални условия за сключване и изпълнение
на договори за оказване на болнична помощ
Чл. 154. Националната здравноосигурителна
каса сключва договори за оказване на БП по
клинични пътеки (КП), включени в приложение № 5 към член единствен от Наредба
№ 40 от 2004 г., както и приложение № 18
„Клинични пътеки“.
Чл. 155. Договорите по чл. 154 се сключват
за всички заболявания и/или процедури, както
и за всички дейности, установени в диагностично-лечебния алгоритъм на всяка КП, съгласно
приложение № 18. Допуска се сключване на
договор за отделни диагнози и/или процедури,
включени в клиничната пътека, в случай че
изрично е упоменато в КП.
Чл. 156. За КП, в които има различни изисквания за изпълнението им спрямо пациенти под
и над 18-годишна възраст, може да се сключи
договор за оказване на болнична помощ както
само за лечението на пациенти под 18-годишна
възраст или само над 18-годишна възраст, така
и за двете възрастови групи едновременно.
Чл. 157. (1). Страна по договор с НЗОК за
оказване на БП по КП може да бъде лечебно
заведение по чл. 13, ал. 1, което отговаря на
общите условия по чл. 17, ал. 1, т. 1, букви
„а“, „б“ и „в“, както и на следните специални
условия:
1. съответствие на устройството на лечебното
заведение с разрешението за осъществяване на
лечебна дейност, респ. с регистрацията в РЦЗ;
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2. в лечебното заведение са разкрити необходимите структурни звена, посочени в приложение № 18 в частта „Условия за сключване на
договор и изпълнение на клиничната пътека“
на съответните КП, за които то кандидатства,
когато тези структурни звена са клиники и/или
отделения със специалностите, по които са разкрити, следва да фигурират в разрешението за
осъществяване на лечебна дейност съгласно ЗЛЗ;
3. структурните звена са в съответствие с
разрешението за осъществяване на дейност,
респ. с регистрацията в РЦЗ;
4. наличие в лечебното заведение на функционираща и изправна медицинска апаратура
и оборудване, посочени в приложение № 18
в частта „Условия за сключване на договор и
изпълнение на клиничната пътека“ на съответните КП, за които то кандидатства;
5. в лечебното заведение работят съответни
специалисти с придобити специалности, посочени в приложение № 18 в частта „Условия за
сключване на договор и изпълнение на клиничната пътека“ на съответните КП, за които
лечебното заведение кандидатства, с приложен
работен график;
6. в лечебното заведение работят специалист/и
на основен трудов договор;
7. лечебното заведение е осигурило дейността
на липсващите му структурни звена с необходимата медицинска апаратура и оборудване чрез
договор с друго лечебно заведение за болнична
или извънболнична помощ в случаите, когато
съответната КП допуска това, както следва:
а) с лечебни заведения, които се намират
на територията на същата област;
б) с лечебни заведения на територията на
друга област, когато на територията на областта
липсват имунологична, цитогенетична, генетична лаборатория за метаболитен, ензимен и
ДНК анализ, вирусологична, паразитологична,
химико-токсикологична, нуклеарно-медицинска
лаборатория и ангиографски звена;
8. наличие на удостоверения и/или сертификати на специалиста за извършване на
определени процедури за работа със съответна
медицинска апаратура съгласно утвърдените
медицински стандарти и са придобити при условията и по реда на Наредба № 34 от 2006 г.;
9. наличие на свидетелство за професионална квалификация на специалиста, издадено и
подписано от ректора на висше медицинско
училище, или документ/и, удостоверяващ/и не
по-малко от определен брой извършени процедури от специалиста, съгласно изискванията
на съответните КП;
10. лечебното заведение е оборудвано и
поддържа актуални модули на специализиран
софтуер за болници за отчет на дейността в ЦУ
на НЗОК съгласно чл. 66, ал. 2 ЗЗО;
11. лечебното заведение разполага с функциониращо информационно звено, осигуряващо обмен на необходимата информация с
НЗОК/РЗОК.
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(2) Лечебните заведения за болнична помощ, които не отговарят на условията по
ал. 1, т. 6, могат да сключват трудов договор
за допълнителен труд по Кодекса на труда
с медицински специалисти, осъществяващи
дейност в болнични структури без легла, за
следните специалности:
1. вирусология;
2. клинична микробиология;
3. клинична паразитология;
4. клинична патология;
5. нуклеарна медицина.
(3) Работният график на специалистите по
ал. 1, т. 5, които работят и в други лечебни
заведения, следва да осигурява изпълнението
на изискванията за работа по КП.
Чл. 158. В случаите, когато изпълнител на
болнична помощ е лечебно заведение за СИМП
с разкрити легла за наблюдение и лечение до
48 часа, същото следва да отговаря на общите
условия по чл. 17, ал. 1, т. 1, както и на специалните условия по чл. 157, ал. 1.
Раздел II
Необходими документи за сключване на договори за оказване на болнична помощ
Чл. 159. Лечебните заведения, желаещи да
сключат договор за оказване на БП, представят
в РЗОК заявление, към което прилагат:
1. документ за съдебна регистрация и/или
удостоверение за актуална съдебна регистрация – за лечебните заведения за болнична
помощ, лечебните заведения по чл. 10, т. 3а
и 3б ЗЛЗ и лечебните заведения за СИМП с
разкрити легла за наблюдение и лечение до 48
часа (лечебните заведения, вписани съгласно
Закона за търговския регистър (ЗТР), посочват
в заявлението за сключване на договор само
Единен идентификационен код (ЕИК));
2. копие на разрешението за осъществяване
на лечебна дейност, издадено от министъра на
здравеопазването – за лечебните заведения за
болнична помощ и лечебните заведения по
чл. 10, т. 3а и 3б ЗЛЗ;
3. копие на удостоверение за регистрация в
РЦЗ на територията, обслужвана от РЗОК – за
лечебните заведения за СИМП с разкрити легла
за наблюдение и лечение до 48 часа;
4. копие от акта за създаване на лечебното
заведение – за лечебните заведения по чл. 5,
ал. 1 ЗЛЗ;
5. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 157, ал. 1, т. 1, 2 и 10;
6. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 157, ал. 1, т. 5 (всички лекари, които
ще оказват медицинска помощ в изпълнение
на договор с НЗОК, както и графиците им на
електронен носител);
7. копие от трудов договор по чл. 157, ал. 1,
т. 6 и ал. 2;
8. копия на документи за придобити специалности по Наредба № 34 от 2006 г., които ще
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изпълняват КП съобразно квалификационните
изисквания, посочени във всяка КП;
9. декларация от представляващия лечебното
заведение за следните обстоятелства:
а) за актуално членство в РК на БЛС, която
съдържа изходящ номер и дата на издаване
на удостоверението с номер от националния
регистър (УИН) по смисъла на чл. 13, ал. 1,
т. 3 ЗСОЛЛДМ – на лекарите, които ръководят,
съответно работят в лечебното заведение;
б) че не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България – на
лекарите, които ръководят, съответно работят
в лечебното заведение;
в) за функциониращо информационно звено
в лечебното заведение;
10. декларация от управляващия лечебното
заведение по образец съгласно приложение
№ 19 „Изисквания за сключване на договор
с лечебни заведения за болнична помощ“ за
функционираща и изправна налична медицинска апаратура и оборудване – за всички видове
лечебни заведения; както и копия на сключени договори за поддържане на медицинската
апаратура и оборудване по КП, посочени в
приложение № 18;
11. копие на договора по чл. 157, ал. 1, т. 7;
12. копие на сертификат от участие в Национална или чуждестранна нетърговска система
за външна оценка на качеството по медицински
стандарт „Клинична лаборатория“ и/или копие
на сертификат за успешно приключил контролен
цикъл по програмата за контрол на качеството
на БНСВОК по микробиология, вирусология,
паразитология, микология и инфекциозна
имунология – в случаите, когато в структурата
на лечебното заведение има съответния вид/
видове лаборатории;
13. копие от документите по чл. 157, ал. 1,
т. 9;
14. заявление по образец съгласно приложение № 19 за електронно отчитане в ЦУ на
НЗОК на дейността на лечебното заведение за
болнична помощ;
15. декларация от управляващия лечебното
заведение по образец съгласно приложение
№ 19 „Изисквания за сключване на договор
с лечебни заведения за болнична помощ“ за
функциониращи модули на специализиран
софтуер за болници;
16. декларация по чл. 18, ал. 1 на хартиен
носител за всички лекари, които ще оказват
медицинска помощ в изпълнение на договор
с НЗОК;
17. копие от удостоверение за признаване на
професионална квалификация по медицинска
професия, както и удостоверение за признаване
на специализация, издадени от министъра на
здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации – за
лекарите чужденци.
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Чл. 160. Лечебните заведения, сключили
договор с НЗОК за изпълнение на КП в
съответствие с разпоредбите на НРД 2010,
представят:
1. документи по чл. 159, т. 2, 3, 4, 5, 7, 8 и
13 – само в случай на настъпили промени в
обстоятелствата, отразени в тях, или декларация
за липса на промени;
2. документи по чл. 159, т. 1 и 5 – документ/и,
удостоверяващ/и не по-малко от определен брой
извършени процедури от специалиста, съгласно
изискванията на съответните КП, чл. 159, т. 6,
11, 12, 14 и 17;
3. декларации по чл. 159, т. 9, 10, 15 и 16.
Чл. 161. Директорът на РЗОК разглежда
подадените документи и сключва, респ. отказва
сключване на договор по реда на глава седма
на общата част.
Чл. 162. При наличие на сключен договор
изпълнителят на БП е длъжен:
1. при промяна на всяко от обстоятелствата,
удостоверени с документи по чл. 159 и 160, да
уведоми РЗОК и да представи в срок до 5 работни дни от настъпване на промяната копие
от съответния документ;
2. ежемесечно да представя в РЗОК работен
график на специалистите, работещи по КП;
3. при всяко изтичане на срока на валидност
на документа по чл. 159, т. 12 да предоставя в
РЗОК актуален сертификат в срок до 5 работни
дни от издаването му.
Чл. 163. Районната здравноосигурителна
каса съхранява в досие на съответното лечебно
заведение всички документи, приложени към
заявлението за сключване на договор.
Раздел III
Условия и ред за оказване на болнична помощ
Чл. 164. (1) При необходимост от болнично лечение ЗЗОЛ може да бъде насочено за
хоспитализация съгласно Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска
помощ с „Направление за хоспитализация“ (бл.
МЗ – НЗОК № 7) от лекар/лекар по дентална
медицина.
(2) При хоспитализация в условия на спешност, както и при насочване от ЦСМП изпълнителят на болнична помощ попълва „Направление за хоспитализация“ (бл. МЗ – НЗОК № 7).
(3) Хоспитализация по ал. 1 и 2 се осъществява след документирана преценка за
необходимостта от болнично лечение, проведена в диагностично-консултативния блок
(ДКБ)/приемен кабинет (ПК) на приемащото
лечебно заведение.
(4) „Направление за хоспитализация“ (бл.
МЗ – НЗОК № 7) има срок на валидност до 30
календарни дни от издаването му. По изключение хоспитализирането може де се осъществи
след този срок, ако в посочения 30-дневен срок
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на пациента е извършен преглед в ДКБ/ПК
на изпълнителя на БП, а хоспитализирането е
осъществено след този срок.
Чл. 165. (1) За да бъде ЗЗОЛ хоспитализирано
за лечение по дадена КП, лицето следва да е
с непрекъснати здравноосигурителни права и
да са налице следните обстоятелства:
1. индикациите за хоспитализация, включени в КП;
2. лицето да е със заболяване, предвидено
в блок „Кодове на болести за заболявания по
МКБ 10“ на съответната КП, когато този блок
е част от съдържанието на КП.
(2) В случаите, когато лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, същото се
хоспитализира, като му се оказва болнична
помощ по КП, ако възстанови правата си при
условията и по реда на ЗЗО.
(3) При неизпълнение на условието по ал. 2
се прилага чл. 109, ал. 1 ЗЗО.
(4) При хоспитализация на осигурените в
други държави лица, за които се прилагат схемите за социална сигурност, както и лицата,
включени в международни спогодби за социално
осигуряване, по които Република България е
страна, представят копие от удостоверителния
документ за право на обезщетения в натура в
случай на болест, майчинство, трудови злополуки
или професионални заболявания, а при ползване
на права на спешна и неотложна помощ от
пакета на НЗОК – ЕЗОК или удостоверение,
временно заместващо ЕЗОК.
Чл. 166. (1) Изпълнителят на БП предоставя
на РЗОК и обявява на видно място работния
график на кабинетите в диагностично-консултативния блок/приемен кабинет и цените на
консумативите, които НЗОК не заплаща.
(2) Изпълнителят на БП обявява на видно
място: имената на договорените КП, цените,
които НЗОК заплаща за тях; както и видовете
медицински изделия и цените, до които НЗОК
заплаща за същите (в случаите, когато медицинското изделие е включено при изпълнение
на диагностично-лечебния алгоритъм в КП).
(3) Районната здравноосигурителна каса
и нейните поделения по общини предоставят
информацията по ал. 1 на:
1. изпълнителите на извънболнична помощ – при месечното отчитане на дейността им;
2. задължително здравноосигурените
лица – при поискване.
Чл. 167. Изпълнителят на БП се задължава:
1. да осигурява на пациентите непрекъснатост на болничната помощ и грижите, както
и координация между специалистите, които ги
осъществяват;
2. при дехоспитализация на пациента за
довършване на лечебния процес да издава
епикриза и осигурява координация с лечебни
заведения за извънболнична и болнична помощ.
Чл. 168. Районната здравноосигурителна каса
и съответните поделения по общини:
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1. предоставят на изпълнителите на извънболнична помощ информация за изпълнителите
на БП в съответната област, сключили договор
с НЗОК, както и за договорените с тях клинични пътеки;
2. своевременно уведомяват изпълнителите на извънболнична помощ за промяна на
предмета на договорите с изпълнителите на
болнична помощ;
3. при поискване предоставя на ЗЗОЛ информация по т. 1.
Чл. 169. В случаите, когато при преглед на
пациента се установят индикации за планов
прием, лекарят от диагностично-консултативния
блок/приемен кабинет на лечебното заведение
следва да определи ден за хоспитализация на
пациента, който вписва в „Направление за
хоспитализация“ (бл. МЗ – НЗОК № 7).
Чл. 170. Изпълнителят на БП в процеса на
диагностика, лечение и обслужване на пациента
прилага утвърдени начини на действие, съобразени с указанията за клинично поведение в КП.
Чл. 171. (1) Изпълнителят на БП превежда
пациент по КП за лечение към друго лечебно
заведение за болнична помощ, когато в хода
на лечебно-диагностичния процес установи, че
не може да изпълни определени медицински
дейности поради:
1. промяна на приемната диагноза или настъпило усложнение, което лечебното заведение
не може да лекува;
2. възникнал проблем с медицинската апаратура и оборудване;
3. липса на съответно квалифициран медицински персонал.
(2) В случаите по ал. 1 изпращащият изпълнител на БП попълва ново „Направление
за хоспитализация“ (бланка МЗ – НЗОК № 7).
(3) Изпращащият изпълнител на БП задължително предоставя на приемащия изпълнител
на БП писмена информация за клиничното
състояние на пациента и оказаните му диагностично-лечебни процедури, както и мотивите за
превеждане в приемащото лечебно заведение
за БП.
Чл. 172. (1) В деня на дехоспитализацията на
пациента изпълнителят на БП изготвя епикриза
с машинен текст, като:
1. първият екземпляр от епикризата се
предоставя на пациента или на членовете на
семейството му, или на придружаващите го
лица срещу подпис в „История на заболяване“;
2. вторият екземпляр от епикризата се оформя
и изпраща чрез пациента или чрез членовете
на семейството му или чрез придружаващите
го лица на ОПЛ;
3. копие от епикризата се прилага към
историята на заболяването на пациента и се
съхранява в лечебното заведение.
(2) При необходимост се издава ново копие
от епикризата по цени, утвърдени от лечебното
заведение.
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(3) Епикризата съдържа следните реквизити:
1. паспортна част;
2. окончателна диагноза;
3. придружаващи заболявания;
4. анамнеза;
5. обективно състояние с локален, соматичен
и специализиран статус;
6. параклинични изследвания;
7. консултативни прегледи;
8. терапевтична схема;
9. ход на заболяването;
10. настъпили усложнения;
11. проведени инвазивни диагностични и
терапевтични процедури;
12. дата на оперативната интервенция с
оперативна диагноза;
13. извадка от оперативния протокол – вид
анестезия, находка, извършена интервенция;
14. постоперативен статус и ход на заболяването след операцията;
15. статус при изписването;
16. изход от заболяването;
17. препоръки за хигиенно-диетичен режим
след изписването и назначено медикаментозно
лечение след изписването и препоръки за такова;
18. необходимост от контролни прегледи в
болницата след изписването;
19. препоръки към ОПЛ на пациента;
20. описание на съпровождащите епикризата
изследвания и други документи за служебно
ползване;
21. имена и подписи на лекуващия лекар и
началника на съответното отделение или негов
заместник, като лекуващият лекар може и да
не бъде изписващият лекар;
22. печат на лечебното заведение върху
екземплярите на епикризите, предоставени на
пациента и/или общопрактикуващия лекар.
(4) Копия от изследванията, резултатът от
които се получава след изписването на пациента,
при поискване му се предоставят в писмен вид
лично или на членове на семейството, или на
упълномощени от пациента лица.
(5) Пациентът има право да получи от изпълнителя на болнична помощ финансов документ за заплатената от него такса по чл. 37,
ал. 1, т. 2 ЗЗО.
Чл. 173. Извършените медико-диагностични
изследвания и инструментални процедури се
отразяват в съответните журнали по хронология
с имена и диагноза/и.
Чл. 174. Броят на пролежаните леглодни се
изчислява, като денят на постъпване и денят на
изписване се броят за един леглоден, а всеки
ден между тях се брои като пролежан.
Раздел IV
Структура на клиничната пътека
Чл. 175. Клиничните пътеки, заплащани от
НЗОК в полза на ЗЗОЛ, съдържат изисквания
и правила за клинично поведение при провеждане на диагностика, лечение и рехабилитация
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на заболяванията, включени в тях, както и за
структурни звена, апаратура и необходимите
специалисти.
Чл. 176. Клиничната пътека се състои от
следните основни компоненти:
1. задължителен минимален болничен престой за осъществяване на посочените в клиничната пътека дейности и процедури във времеви
план; конкретният болничен престой за всеки
пациент зависи от състоянието му;
2. кодове на болести за заболявания по
МКБ 10 и основни процедури – за всяка
терапевтична КП; процедурите в тези пътеки – по вид, обем, сложност, съответстват
на процедурите – по вид, обем, сложност,
посочени в утвърдените медицински стандарти, а при липса на стандарти за посочените
специалности – в подписаните или приети
от научните дружества за тях консенсусни
протоколи за лечение;
3. основни кодове на процедури за всяка
хирургична/интервенционална КП; процедурите
в тези пътеки – по вид, обем, сложност, начин
на осъществяване и условия за провеждане,
съответстват на изискванията, посочени в утвърдените медицински стандарти, а при липса
на стандарти за посочените специалности – в
подписаните или приети от научните дружества
за тях консенсусни протоколи за лечение;
4. изискване за завършена КП: КП се счита
за завършена при извършване на посочения в
нея определен брой диагностични и/или терапевтични процедури;
5. условия за сключване на договор и изпълнение на КП, включващи:
а) задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение
на алгоритъма на КП;
б) необходими специалисти за изпълнение
на КП;
6. индикации за хоспитализация, диагностично-лечебен алгоритъм, поставяне на окончателна диагноза и критерии за дехоспитализация,
включващи:
а) индикации за хоспитализация, включващи задължително обективни критерии за
заболяването, от извършените диагностични и
параклинични изследвания;
б) диагностично-лечебен алгоритъм: диагностично-лечебният алгоритъм е съобразен
с утвърдените медицински стандарти или
консенсусни протоколи и е задължителен за
изпълнение;
7. поставяне на окончателна диагноза;
8. дехоспитализация (критериите за дехоспитализация включват задължително обективизиране, компенсиране или нормализиране на
параметри и биоконстанти, както и извършването на контролни медико-диагностични изследвания при отклонения в жизнени параметри
и лабораторни показатели) и определяне на
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следболничен режим; обективните критерии за
дехоспитализация кореспондират с обективни
критерии при хоспитализация;
9. медицинска експертиза на работоспособността;
10. документиране на дейностите по съответната КП;
11. предоперативната епикриза с анестезиологична и други предоперативни консултации
е задължителна част от алгоритъма на всяка
КП с оперативна дейност.
Чл. 177. Извършването на дейности по КП
се отразява в медицинската болнична документация, както и в следните документи:
1. документ № 1 „Регистриране на процедури
по клиничната пътека“;
2. документ № 2 „Предоперативна анестезиологична консултация“;
3. документ № 4 „Информация за пациента“
(родителя/настойника/попечителя); документът
се предоставя на пациента (родителя/настойника/попечителя) в хода на лечебно-диагностичния процес;
4. декларация за информирано съгласие от
страна на пациента по отношение провежданите
процедури в хода на лечебно-диагностичния
процес – изработва се от изпълнителя на болнична помощ;
5. финансово-отчетни документи.
Чл. 178. Документ № 1 е задължителен за
всяка КП и задължително отразява проведените
специфични медицински грижи и дейности по
всяка КП, като същите се регистрират в него.
Документът представлява лист с формат А4,
разграфен по дни, и съдържа следните реквизити:
1. основни диагностични процедури, изисквани по чл. 176, т. 2;
2. основни терапевтични/оперативни процедури, изисквани по чл. 176, т. 3;
3. извършени консултации с други специалисти.
Чл. 179. В документ № 1 се регистрират само
процедурите, отразени като основни в „Блок
основни диагностични/терапевтични процедури“ във всяка КП. Извършените процедури по
КП се кодират съобразно посочените в „Блок
основни диагностични/терапевтични процедури“
кодове и следва да съответстват на заложения
обем и сложност в същата КП, както и на
процедурите по обем и сложност, посочени в
съответните утвърдени медицински стандарти
или консенсусни протоколи за лечение. Основните диагностични процедури (отделните
кодове и рубриките към тях) са посочени в
приложение № 24 „Различни диагностични
процедури по МКБ 9 – КМ“.
Чл. 180. Документ № 2 е задължителен за
всяка КП с оперативна дейност.
Чл. 181. Документ № 4 „Информация за
пациента“ се предоставя на пациента (родител/
настойник/попечител).
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Чл. 182. Документ № 1 и документ № 2 се
прикрепват към лист „История на заболяването“ (ИЗ) на пациента и стават неразделна
част от него.
Чл. 183. Документиране в хода на хоспитализацията:
1. в диагностично-консултативния блок/
приемен кабинет (ДКБ/ПК) се води журнал
с лични данни на преминаващите през ДКБ/
ПК ЗЗОЛ;
2. хоспитализацията на пациента се документира в „История на заболяването“ (ИЗ) и
в част II на „Направление за хоспитализация“
(бл. МЗ – НЗОК № 7);
3. в медицинската документация (ИЗ) се
отразява дата и час на постъпването на ЗЗОЛ
в лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ;
4. изпълнението на диагностично-лечебния
алгоритъм задължително се документира в ИЗ,
а в документ № 1, който е неразделна част от
ИЗ, и процедурите по чл. 176, т. 4;
5. резултатите от извършените изследвания и
процедури, използваните лекарствени продукти,
проведените консултации и други обстоятелства,
които не са изрично посочени в документ № 1,
се вписват в болничната медицинска документация съгласно изисквания на министъра на
здравеопазването и утвърдените в лечебното
заведение правила;
6. всички медико-диагностични изследвания
се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към
ИЗ; рентгеновите филми или друг носител
на рентгенови образи се прикрепват към ИЗ;
резултатите от рентгенологичните изследвания
се интерпретират от специалист по образна
диагностика съгласно медицински стандарт
„Образна диагностика“; в случай че оригиналните документи са необходими на пациента за
продължение на лечебно-диагностичния процес
или за експертиза на здравословно състояние,
това се вписва в ИЗ срещу подпис на пациента
и в епикризата;
7. в случай, че рентгенологичните изследвания се записват само на електронен носител,
копие от електронния носител се предоставя
на пациента при дехоспитализацията срещу
заплащане по определена цена от лечебното
заведение; рентгенологичната находка се съхранява в базата данни на лечебното заведение;
8. при извършване на ултразвуково изследване в ИЗ се прилага снимка от извършената ехография, вкл. и при интервенционални
процедури, под ехографски контрол; снимката
задължително съдържа апаратната дата на
извършването;
9. при извършване на ЕКГ същата съдържа дата на извършването, име на пациента и
подпис на извършилия изследването;
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10. при извършване на изследвания с графично изображение – ЕМГ, ЕЕГ и др., същите
съдържат апаратната дата на извършването,
име и подпис на разчелия изследването;
11. всички извършени изследвания с графично
изображение се прилагат задължително към ИЗ;
12. при извършване на инвазивни/интервенционални процедури се изготвя протокол за
интервенционална диагностика и/или лечение,
подписва се от специалиста/и, извършил процедурата, и съдържа дата и време на извършване;
13. при извършване на ендоскопско изследване в ИЗ се прилага „Ендоскопски протокол“,
който съдържа дата и час на извършване;
14. използваните в хода на лечението на
ЗЗОЛ лекарства (вид, доза – еднократна и/
или дневна, курс на лечение) задължително се
отбелязват в лекарствен или реанимационен
или температурния лист на пациента, в ИЗ и
в епикризата;
15. скъпоструващите лекарства и/или консумативи, включени в лечебно-диагностичния
алгоритъм и влизащи или не в цената на КП,
които са приложени при лечението на пациент
по КП, се отбелязват във „Фиш за приложение
на съответното лечебно средство и/или консумативи“, който става неразделна част от ИЗ; копие
от фиша се представя заедно с направлението
за хоспитализация и се съхранява в РЗОК;
16. изписването/превеждането към друго
лечебно заведение се документира във: „ИЗ“,
в част III на „Направление за хоспитализация“
(бл. МЗ – НЗОК № 7) и в епикризата; медицинските критерии за дехоспитализация, отразяващи
изхода от заболяването, се документират в ИЗ
при изписването на пациента и в епикризата;
17. в случай че пациентът се изписва с диагноза за заболяване, включено в Наредба № 39
от 2004 г., същият се насочва за диспансерно
наблюдение.
Раздел V
Документация и документооборот за изпълнители на болнична помощ
Чл. 184. Документацията, която е длъжен
да води и съхранява всеки изпълнител на БП,
включва документите по чл. 177, ал. 1 и първични медицински и финансови документи по
приложения № 3 и 5.
Чл. 185. Изпълнителите на БП задължително отчитат дейността си по електронен път в
ЦУ на НЗОК чрез предоставените от НЗОК
модули на специализиран софтуер за болници.
Чл. 186. Първичният медицински документ „Направление за хоспитализация“ (бл.
МЗ – НЗОК № 7) се изготвя съгласно изискванията и реквизитите, посочени в приложение № 3. Документът се попълва в два
екземпляра, като:
1. регистрационните и медицинските данни в документа, необходими за насочване за
хоспитализация, се попълват от лечебното
заведение за извънболнична или болнична
медицинска/дентална помощ или друго лечебно заведение;
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2. регистрационните и медицинските данни
в документа относно приемането за хоспитализация и болничното лечение на ЗЗОЛ
се попълват от лечебното заведение за БП;
първият екземпляр на документа и уточнени
реквизити от него на електронен носител се
изпращат заедно с финансовите отчетни документи в РЗОК, а вторият остава на съхранение
в лечебното заведение за БП;
3. документите на пациента от болничното
лечебно заведение се попълват и подписват от
лекари, работещи по съответната КП, посочени
в РЗОК;
4. при дехоспитализация в „Направление
за хоспитализация“ (бл. МЗ – НЗОК № 7) и
в епикризата като лекуващ лекар се подписва
лекарят специалист, посочен в РЗОК (като
лекар, оказващ медицинска помощ по договор
с НЗОК по клиничната пътека).
Чл. 187. В диагностично-консултативния
блок/приемен кабинет (ДКБ/ПК) се води
журнал с лични данни на преминаващите през
ДКБ/ПК ЗЗОЛ с регистриране на направление
за хоспитализация.
Чл. 188. В ИЗ се отразяват датата и часът
на постъпването на ЗЗОЛ в лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
Чл. 189. Финансовият документ към фактурата – спецификация за извършена дейност
по КП, се издава в два екземпляра от всички
изпълнители на БП. Първият екземпляр, придружен с фактура и направленията за хоспитализация, се предава в РЗОК съгласно условията
и сроковете, установени в постановлението на
Министерския съвет по чл. 55в, ал. 1 ЗЗО. Вторият екземпляр остава при изпълнителя на БП.
Чл. 190. Неразделна част към спецификацията са месечните отчети по КП.
Чл. 191. В РЗОК се води отчетност за всички
първични медицински и финансови документи,
които изпълнителите на БП представят по опис
за отчитане на извършената дейност.
Чл. 192. При констатиране на неправилно
попълнени данни във финансовите документи
на изпълнителите на БП РЗОК ги връща за
корекция в установения срок.
Чл. 193. При констатиране на нарушение
РЗОК връща отчетните документи за корекция
в установения срок.
Чл. 194. При отчитане на хирургична КП
в направлението за хоспитализация следва да
се отрази и основната диагноза, с която се
изписва пациентът.
Чл. 195. При отчетена и заплатена клинична
пътека, когато не е изпълнен алгоритъмът на КП,
липсват индикации за хоспитализация, както и
при неизпълнени критерии за дехоспитализация
директорът на РЗОК удържа неоснователно
платените суми.
Условия и ред за електронно отчитане на изпълнителите на болнична помощ чрез модули
на специализиран болничен софтуер
Чл. 196. (1) Изпълнителите на БП, оборудвани със специализиран софтуер за електорнно
отчитане в ЦУ на НЗОК, отчитат извършената
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дейност по диагностика, наблюдение и лечение
на пациенти и с електронен документ.
(2) Изпълнителите на БП по ал. 1 отчитат
дейността си с предоставени им от НЗОК
модули на специализиран болничен софтуер.
Чл. 197. Медико-статистическата информация се отчита от 1-во до 10-о число на месеца,
следващ отчетния, като:
1. от 1-во до 7-о число вкл. се отчита цялостната дейност за отчетния период в тестови
режим на отчет;
2. от 7-о до 10-о число вкл. се отчита цялостната дейност за отчетния период в окончателен
режим на отчет.
Чл. 198. Икономическата информация се
отчита от 7-о до 10-о число на месеца, следващ
отчета на медико-статистическата информация
за даден период.
Чл. 199. ЦУ на НЗОК изготвя електронен
„документ-отговор“ за изпълнителя на БП в
срок от един работен ден след отчитане на
дейността в тестови режим на отчет.
Чл. 200. Електронният „документ-отговор“ за
тестовия файл съдържа данни за непопълнени
атрибути или попълнени атрибути с погрешни
символи.
Чл. 201. В срок до три работни дни след периода на окончателен отчет, посочен в чл. 197,
т. 2, ЦУ на НЗОК предоставя в електронен вид
обработените болнични отчети (искове) на РЗОК.
Чл. 202. В срок до 5 работни дни след периода на окончателен отчет РЗОК валидира
окончателно болничните отчети.
Чл. 203. Окончателният електронен „документ-отговор“ за изпълнителя на БП се формира
след проверки и корекции на ниво РЗОК и се
предоставя посредством интегрираната система
за електронен болничен отчет.
Чл. 204. При установяване на различни данни между електронния документ и отчетените
направления за хоспитализация на едни и същи
пациенти се извършва проверка на изпълнителя.
Чл. 205. Неотчетена дейност в сроковете на
чл. 197 изпълнителите на БП отчитат в сроковете на следващия отчетен период.
Г л а в а
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ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ,
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ С ЛЕГЛА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И
ЛЕЧЕНИЕ ДО 48 ЧАСА
Раздел I
Специални условия за сключване и изпълнение
на договори за оказване на ВСМД
Чл. 206. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договори за оказване на
ВСМД, включени в приложение № 4 към член
единствен на Наредба № 40 от 2004 г.
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(2) Договорите по ал. 1 се сключват съгласно
приложение № 20 „Изисквания за сключване
на договор с НЗОК за извършване на ВСМД
по приложение № 4 към член единствен на
Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на НЗОК“.
Чл. 207. Страна по договор с НЗОК за
извършване на ВСМД може да бъде лечебно
заведение за БП, лечебно заведение за СИМП
с разкрити легла за наблюдение и лечение до
48 часа, което отговаря на общите условия по
чл. 17, ал. 1, букви „а“, „б“ и „в“, както и на
следните специални условия:
1. лечебното заведение има разрешение от
министъра на здравеопазването за осъществяване на лечебна дейност по специалности или
регистрация в РЦЗ за лечебни заведения за
СИМП с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа, посочени в приложение № 20;
2. в лечебното заведение работят специалисти, отговарящи на изискванията на Наредба
№ 34 от 2006 г.;
3. наличие в лечебното заведение на функционираща и изправна медицинска апаратура
и оборудване, както и на медицински инструментариум, посочени в приложение № 20 за
съответните ВСМД, които то ще изпълнява;
4. лечебното заведение е оборудвано със и
поддържа актуални модули на специализиран
софтуер за болници за отчет на дейността в ЦУ
на НЗОК съгласно чл. 66, ал. 2 ЗЗО.
Раздел II
Необходими документи за сключване на договори за оказване на ВСМД
Чл. 208. Лечебните заведения, желаещи да
сключат договор за оказване на ВСМД, представят в РЗОК заявление, към което прилагат
следните документи:
1. документ за съдебна/търговска регистрация и/или удостоверение за актуална съдебна/
търговска регистрация – за лечебните заведения
за болнична помощ, лечебните заведения по
чл. 10, т. 3а и 3б ЗЛЗ и лечебните заведения
за СИМП с разкрити легла за наблюдение и
лечение до 48 часа (лечебните заведения, вписани съгласно Закона за търговския регистър
(ЗТР), посочват в заявлението за сключване
на договор само Единен идентификационен
код (ЕИК));
2. копие от разрешението за осъществяване
на лечебна дейност, издадено от министъра на
здравеопазването – за лечебните заведения за
болнична помощ и диспансери със стационар;
3. копие от удостоверението за регистрация в
РЦЗ на територията, обслужвана от РЗОК – за
лечебното заведение за СИМП с разкрити легла
за наблюдение и лечение до 48 часа;
4. декларация от управителя на лечебното
заведение по образец съгласно приложение
№ 19 за функционираща и изправна налична
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медицинска апаратура и оборудване, както и на
медицински инструментариум, посочени в приложение № 20, за ВСМД, които ще изпълнява;
5. документи, удостоверяващи наличието
на съответна квалификация на медицинските
специалисти за извършване на ВСМД съгласно
приложение № 20;
6. декларация от представляващия лечебното
заведение за следните обстоятелства:
а) за актуално членство в РК на БЛС, която
съдържа изходящ номер и дата на издаване
на удостоверението с номер от националния
регистър (УИН) по смисъла на чл. 13, ал. 1,
т. 3 ЗСОЛЛДМ – на лекарите, които ръководят,
съответно работят в лечебното заведение;
б) че не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България – на
лекарите, които ръководят, съответно работят
в лечебното заведение;
7. декларация от управляващия лечебното
заведение по образец съгласно приложение
№ 19 – за функциониращи модули на специализиран софтуер за болници;
8. декларация по чл. 18 на хартиен носител
за всички лекари, които ще оказват медицинска помощ в изпълнение на договор с НЗОК;
9. копие от удостоверение за признаване на
професионална квалификация по медицинска
професия, както и удостоверение за признаване
на специализация, издадени от министъра на
здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации – за
лекарите чужденци.
Чл. 209. В случаите, когато лечебно заведение
едновременно кандидатства за оказване на БП
и ВСМД, изискуемите документи за сключване
на договор, които се дублират, се представят в
един екземпляр.
Чл. 210. Лечебните заведения, сключили
договор с НЗОК за изпълнение на ВСМД в
съответствие с НРД 2010, представят:
1. документ по чл. 208, т. 1 и 9;
2. документи по чл. 208, т. 2, 3 и 5 – само
в случай на настъпили промени в обстоятелствата, отразени в тях, или декларация за липса
на промени;
3. декларации по чл. 208, т. 4, 6, 7 и 8.
Чл. 211. Директорът на РЗОК разглежда
подадените документи и сключва, респ. отказва
сключване на договор при посочените по-горе
условия и ред.
Чл. 212. При наличие на сключен договор
изпълнителят на ВСМД е длъжен при промяна на всяко от обстоятелствата, удостоверени
с документите по чл. 208 и 210, да уведоми
РЗОК и да представи в срок до 5 работни дни
от настъпване на промяната копие от съответния документ.
Чл. 213. Районната здравноосигурителна
каса съхранява в досие на съответното лечебно
заведение всички документи, приложени към
заявлението за сключване на договор.
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Раздел III
Условия и ред за оказване на ВСМД
Чл. 214. (1) Високоспециализирани меди
цински дейности се извършват в полза на ЗЗОЛ,
на които е издадено „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3А) от специалист от лечебно
заведение за СИМП, работещ в изпълнение на
договор с НЗОК.
(2) Извън случаите по ал. 1 „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“
(бл. МЗ – НЗОК № 3А) може да бъде издадено
от ОПЛ за ВСМД с код „04.80 Паравертебрални
блокади и блокади на отделни нерви“.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този договор:
1. Задължително здравноосигурени лица се
считат и лицата, за които се прилагат схемите
за социална сигурност на ЕС, както и лицата,
включени в международни спогодби за социално
осигуряване, по които Република България е
страна, и доказали правата си с удостоверителни
документи за право на обезщетения в натура в
случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания съгласно
приложение № 4.
2. „Завършена клинична пътека“ е:
а) за хирургична/интервенционална КП – когато e извършенa основната хирургическа/
интервенционална процедура; спазен е задължителният минимален болничен престой, посочен
в съответната КП, и са извършени задължителните диагностични процедури, с които се
отчита хирургичната пътека, като вид, брой и
последователност на извършване, доказващи
окончателната диагноза, както и предвидените
следоперативни грижи;
б) за терапевтична КП – когато са извършени основни диагностични и терапевтични
процедури, заложени в нея, и е спазен задължителният минимален болничен престой, посочен
в съответната КП.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Този рамков договор влиза в сила от
01.01.2011 г.
§ 3. Договорите с изпълнители на извънболнична медицинска помощ влизат в сила,
както следва:
1. от 1 януари 2011 г. – за изпълнителите
на ПИМП;
2. от 1 януари 2011 г. при условиe, че съответният изпълнител до момента на сключване
на новия договор е работил по договор с НЗОК
за оказване на същия вид медицинска помощ и
че новият договор се подпише в срока по чл. 20;
3. от датата на подписване при условие,
че изпълнителят по т. 2 е договорил дейност,
която не е извършвал по договор с НЗОК през
2010 г. – за новата по вид дейност;
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4. от датата на подписване на договора, в
случай, че съответният изпълнител до момента
на сключване на новия договор не е работил
по договор с НЗОК.
§ 4. В случай че лечебно заведение за извънболнична помощ/здравно заведение не сключи
договор с НЗОК при тези условия, за извършената от него дейност от 1 януари 2011 г. до
датата на отказа се подписва срочен договор.
§ 5. Договорите с изпълнители на болнична
помощ влизат в сила от 1 януари 2011 г.
§ 6. В случай че лечебно заведение за болнична помощ не сключи договор с НЗОК при
тези условия, за извършената от него дейност
от 1 януари 2011 г. до датата на отказа не се
заплаща.
§ 7. Дейностите в извънболничната и болничната помощ, започнати преди 1 януари 2011 г.
и завършени след тази дата, се извършват и
заплащат при условията и по реда на НРД 2010.
§ 8. Дейностите в извънболничната и болничната помощ, назначени по реда на НРД
2010, се извършват по реда на тези условия,
когато са започнати през 2011 г. и се заплащат
при условията и по реда, установени в постановлението на Министерския съвет по чл. 55в,
ал. 1 ЗЗО.
§ 9. Всички образци на първични медицински
документи, приети с НРД 2010, се прилагат до
издаването на нови такива.
§ 10. В случаите на констатирани нарушения,
извършени до 31.ХII.2010 г. през периода на
действие на предходния индивидуален договор
с изпълнител на медицинска помощ, глоби и
имуществени санкции се налагат по реда на ЗЗО.
§ 11. При необходимост от промяна на
бизнес правилата в хода на изпълнение на финансовата година корекциите във формата на
XML файл се извършват в срок от един месец.
Новият формат на отчетния файл влиза в сила
един месец след публикуването му на интернет
страницата на НЗОК.
§ 12. Директорите на РЗОК осъществяват
ежедневен мониторинг на лечебните заведения,
договорни партньори на НЗОК, формиращи
най-голям разход на територията на съответната РЗОК.
§ 13. (1) При осигурена техническа възможност от страна на НЗОК:
1. изборът на ОПЛ от ЗЗОЛ ще се осъществява по електронен път към момента на
осъществяване на избора;
2. отчитането на извършената дейност от
изпълнителите на медицинска помощ по договор с НЗОК ще се осъществява по електронен
път, както следва:
а) за изпълнителите на извънболнична медицинска помощ – в момента на извършване
на дейността;
б) за изпълнителите на болнична медицинска
помощ – в момента на дехоспитализацията на
пациента.
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3. изпълнителите на болнична медицинска
помощ ще подават информация на НЗОК/РЗОК
за хоспитализираните пациенти в момента на
хоспитализацията.
(2) Условията и редът за електронно отчитане
по ал. 1 ще бъдат установени в допълнително
споразумение към този НРД.
§ 14. Този рамков договор се сключва на
основание чл. 53, ал. 1 ЗЗО.
§ 15. Неразделна част от този договор са
следните приложения, които се подписват от
страните по договора и се обнародват в притурка към „Държавен вестник“:
приложение № 1 „Правна рамка“;
приложение № 2 „Клинични пътеки, за които
НЗОК сключва договор с лечебни заведения
за специализирана извънболнична помощ“;
приложение № 3 „Първични медицински
документи“;
приложение № 4 „Документи, свързани с
оказване на медицинска и дентална помощ на
лица, осигурени в други държави“;
приложение № 5 „Финансови документи“;
приложение № 6 „Списък на заболяванията, за които се издава „Рецептурна книжка на
хронично болния“;
приложение № 7 „Списък на медицински
изделия, заплащани от НЗОК“;
приложение № 8 „Списък на диетични храни
за специални медицински цели, заплащани от
НЗОК“;
приложение № 9 „Кодове на заболяванията по списък, определен с Наредба № 38 от
2004 г. на Министерството на здравеопазването, и кодове на специалности на лекари,
назначаващи терапия“;
приложение № 10 „Образец на „Изисквания
на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания
и групи лекарства“;
приложение № 11 „Изисквания на НЗОК за
сключване на договор с лечебни заведения за
първична извънболнична медицинска помощ“;
приложение № 12 „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с лечебни заведения
за специализирана извънболнична медицинска
помощ“;
приложение № 13 „Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани
от ОПЛ“;
приложение № 14 „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са
освободени от заплащане на такса по чл. 37,
ал. 1 ЗЗО“;
приложение № 15 „Дейности на ОПЛ по
имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване“, профилактични прегледи на ЗЗОЛ
над 18 години, формиране на рискови групи
при ЗЗОЛ над 18 години и програма „Майчино
здравеопазване“;
приложение № 16 „Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от
лекар специалист“;
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приложение № 17 „Дейности на лекаря
специалист по „Детски болести“ по програма
„Детско здравеопазване“, на лекаря специалист
по „Акушерство и гинекология“ по програма
„Майчино здравеопазване“ и на лекаря специалист по профилактика на ЗЗОЛ от рискови
групи“;
приложение № 18 „Клинични пътеки“;
приложение № 19 „Изисквания за сключване
на договор с НЗОК за оказване на болнична
помощ по клинични пътеки“;
приложение № 20 „Изисквания за сключване
на договор за извършване на ВСМД по приложение № 4 към член единствен на Наредба № 40
за определяне на основния пакет от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК“;
приложение № 24 „Различни диагностични
процедури по МКБ 9 – КМ“.
За Националната здравноЗа Българския
осигурителна каса:
лекарски съюз:
Председател на
Председател на
Надзорния съвет
УС на БЛС:
на НЗОК:
Д-р Цветан Райчинов
Владислав Горанов
Членове на Надзорния
съвет на НЗОК:
Д-р Георги Ставракев
Григор Димитров
Д-р Димитър Ленков
Гергана Павлова
Д-р Кирил Еленски
Десислава Димитрова
Д-р Светослав Дачев
Диана Хаджиангелова
Д-р Диана Чинарска
Ивайло Московски
Д-р Ивайло Пресолски
Красимир Стефанов
Д-р Юлиян Йорданов
Румен Иванов
Д-р Пламена Вълчева
Управител на НЗОК:
Проф. д-р Тодор Чернев
Д-р Нели Нешева
Министър на здравеопазването:
Д-р Стефан Константинов
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НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР
ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

между Националната здравноосигурителна
каса и Българския зъболекарски съюз за
2011 г.
Днес, 29.12.2010 г., в София между Нацио
налната здравноосигурителна каса, от една
страна, и, от друга страна, Българския зъболекарски съюз се сключи настоящият договор.
Този договор е национален, защото има
действие на цялата територия на Република
България.
Този договор е рамков, защото определя
здравно-икономически, финансови, медицински,
организационно-управленски, информационни
и правно-деонтологични рамки, в съответствие
с които се сключват договорите между НЗОК
и изпълнителите на дентална помощ.
Всички клаузи на този Национален рамков договор са в съответствие с действащото
българско законодателство. Законите и актове
в областта на здравеопазването, здравното
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осигуряване и свързаните с тях обществени
отношения, с които е съобразен този НРД, са
изброени в приложение № 1.
ОБЩА ЧАСТ
Г л а в а
п ъ р в а
ПРЕДМЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ
ДОГОВОР
Чл. 1. (1) Предмет на Националния рамков
договор (НРД) са правата и задълженията по
оказването на дентална помощ в рамките на
чл. 55 от Закона за здравното осигуряване
(ЗЗО) на:
1. Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК) и районните здравноосигурителни
каси (РЗОК);
2. Българския зъболекарски съюз (БЗС) и
неговите районни колегии;
3. изпълнителите на дентална помощ (ИДП);
4. задължително здравноосигурените лица
(ЗЗОЛ).
(2) Дейности за повишаване квалификацията на медицински специалисти не са предмет
на НРД.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
ПО НРД
Чл. 2. (1) Националната здравноосигурителна каса има следните права и задължения
по този договор:
1. възлага чрез сключване на договори с
ИДП оказването в полза на ЗЗОЛ на дентална помощ, договорена по вид, обхват, обем,
качество в НРД, съгласно чл. 55, ал. 2 ЗЗО;
2. осигурява равнопоставеност на ИДП при
сключване на договорите с РЗОК за оказване
на дентална помощ при условията и по реда
на НРД;
3. отказва сключване на договори за оказване
на дентална помощ с изпълнители на такава
помощ, които не отговарят на условията, изискванията и реда за сключване на договори,
определени в Закона за здравното осигуряване,
Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), Закона
за бюджета на НЗОК за 2011 г. (ЗБНЗОК за
2011 г.) и НРД;
4. упражнява контрол върху оказаната дентална помощ съгласно ЗЗО и НРД;
5. упражнява контрол за спазване правата
и задълженията на ЗЗОЛ;
6. изисква, получава от ИДП и обработва
установената документация в сроковете, определени в НРД;
7. заплаща цени за извършените и отчетени дентални дейности, определени съгласно
чл. 55в ЗЗО;
8. заплаща напълно или частично разрешени
за употреба на територията на Република България лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4,
т. 1 от Закона за лекарствените продукти в ху-
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манната медицина (ЗЛПХМ), предназначени за
домашно лечение на заболявания, определени
с наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО;
9. поддържа и обработва регистрите и информацията, съдържащи се в информационната
система на НЗОК, съгласно чл. 63 ЗЗО;
10. предоставя информация на ЗЗОЛ относно
мерките за опазване и укрепване на здравето им;
11. предоставя при поискване информация
по изпълнение на НРД на БЗС;
12. осъществява съвместно наблюдение на
вида, обема и качеството на оказваната дентална помощ чрез РЗОК и експерти, посочени
от регионалните структури на БЗС.
(2) Българският зъболекарски съюз има
следните права и задължения по този договор:
1. представлява своите членове при сключване на НРД;
2. съдейства за спазването и прилагането
на НРД от страна ИДП;
3. предоставя при поискване информация
на НЗОК по прилагането на НРД;
4. регионалните структури на БЗС осъществяват съвместно с РЗОК наблюдение на
качеството на оказваната дентална помощ;
5. ръководствата на БЗС съвместно с НЗОК
осъществяват наблюдение по изпълнението
на НРД;
6. защитава правата и интересите на ИДП
при сключване и изпълнение на договори за
оказване на дентална помощ с НЗОК с отделните изпълнители.
Чл. 3. Управителят на НЗОК съгласувано с
НС на НЗОК заедно с упълномощени от БЗС
лица издават съвместно указания, инструкции
и други към ИДП по прилагането и тълкуването на НРД.
Г л а в а

т р е т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
Чл. 4. Националният рамков договор създава условия за гарантиране и упражняване на
правата на ЗЗОЛ в съответствие с действащото
законодателство в Република България.
Чл. 5. Всички ЗЗОЛ имат равни права и
достъп при получаване на дентална помощ
независимо от тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия,
образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или
имуществено състояние.
Чл. 6. Задължително здравноосигурените
лица имат права и задължения съгласно действащото законодателство в Република България.
Чл. 7. С правата и задълженията на ЗЗОЛ
се ползват и лицата, за които се прилагат
схемите за социална сигурност на ЕС, както
и лицата, включени в международни спогодби
за социално осигуряване, по които Република
България е страна.

ВЕСТНИК
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Чл. 8. Националната здравноосигурителна
каса съблюдава спазването на правата на ЗЗОЛ
от страна ИДП чрез:
1. включване в медицинската документация,
която е неразделна част от този НРД, на изисквания, гарантиращи спазване правата на ЗЗОЛ;
2. приемане, разглеждане и изготвяне на
мотивиран отговор на жалби, подадени от
ЗЗОЛ до НЗОК;
3. осъществяване на контрол по изпълнението
на договорите с ИДП.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВИДОВЕ ДЕНТАЛНА ПОМОЩ, ЗАПЛАЩАНА ОТ НЗОК В ПОЛЗА НА ЗЗОЛ
Чл. 9. (1) Националната здравноосигурителна
каса заплаща за видовете дентална помощ по
чл. 45, ал. 1 ЗЗО по цени, определени по ред
съгласно ЗЗО.
(2) Денталната помощ по ал. 1 се определя
като основен пакет, гарантиран от бюджета
на НЗОК, съгласно Наредба № 40 от 2004 г.
за определяне на основния пакет от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
(обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г. ; изм., бр. 61 и
102 от 2005 г., бр. 88 от 2006 г., бр. 2 и 60 от
2009 г., бр. 45, 62 и 101 от 2010 г.) (Наредба
№ 40 от 2004 г.).
Чл. 10. Денталната помощ по чл. 9, ал. 1 е:
извънболнична дентална помощ, която включва първична извънболнична дентална помощ
(ПИДП) и специализирана извънболнична
дентална помощ (СИДП).
Г л а в а

п е т а

ФИНАНСОВА РАМКА НА НРД
Чл. 11. (1) Финансовата рамка на НРД
съответства на годишните разходи за здравноосигурителни плащания съгласно чл. 1, ал. 2
ЗБНЗОК за 2011 г. – 94 000 хил. лв. – за дентална помощ.
(2) Към финансовата рамка по ал. 1 се
включват допълнително и средствата от резерва в съответствие на чл. 26 ЗЗО в размер
260 268 хил. лв., които се разходват с решение
на Надзорния съвет (НС) на НЗОК.
(3) Представители на НЗОК и БЗС извършват наблюдение и анализ на изпълнението на
бюджета на НЗОК за 2011 г. за здравноосигурителни плащания на тримесечен период.
Г л а в а

ш е с т а

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
ПО НРД
Чл. 12. Изпълнители на извънболнична
дентална помощ по НРД могат да бъдат:
1. лечебните заведения по чл. 8, ал. 1, т. 1
и 2 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ);
2. денталните центрове;
3. медико-денталните центрове.
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Чл. 13. (1) Изпълнителите на дентална
помощ по НРД извършват в полза на ЗЗОЛ
договорените от НЗОК дейности.
(2) Лечебните заведения, желаещи да сключат
договор с НЗОК, могат да кандидатстват при
настоящите условия и ред за извършване на
видове дейности от основния пакет, за които
лечебното заведение е регистрирано в Регионалния център по здравеопазване (РЦЗ).
Чл. 14. (1) Изпълнителите на дентална помощ
съобразно нуждите и обема на извършваната
лечебна дейност могат да наемат персонал
със съответно образование и квалификация.
Наетите лица могат да бъдат:
1. лекари по дентална медицина, други
специалисти с образователно-квалификационна
степен „магистър“ или „доктор“, участващи в
диагностично-лечебния процес;
2. медицински и немедицински специалисти
с образователно-квалификационна степен „специалист“ или „бакалавър“ или „магистър“ – за
извършване на дейности в рамките на тяхната
правоспособност;
3. други лица, извършващи административни
и помощни дейности.
(2) Лекарите по дентална медицина без
придобита специалност могат да извършват
дейности от областите СИДП в присъствие
и под ръководство и контрол на лекар по
дентална медицина с придобита специалност,
който извършва дентална дейност в същото
лечебно заведение по договор с НЗОК и носи
отговорност за това.
(3) Лицата по ал. 1, т. 3 не могат да участват
в диагностични, лечебни и рехабилитационни
процедури.
(4) Трудовоправните и приравнените на тях
отношения между ИДП и наетите от тях лица
не са предмет на този НРД.
Г л а в а

с е д м а

ОБЩИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ
НА ДОГОВОРИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ДЕН
ТАЛНА ПОМОЩ
Чл. 15. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договори с лечебни заведения, които:
1. отговарят на следните общи условия:
а) не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България – за
лекарите по дентална медицина, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение;
б) лекарите по дентална медицина, които
ръководят, съответно работят в лечебните заведения, са членове на съответната РК на БЗС;
в) лекари по дентална медицина – граждани
на държави членки от Европейския съюз и
други членки на ЕИП, Швейцария, както и на
трети държави, които отговарят на условията
на закона и НРД;
г) лекарите по дентална медицина, които
работят в съответното лечебно заведение за
извънболнична помощ, не са членове на Тери-
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ториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) /
Детска експерта лекарска комисия (ДЕЛК) /Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК);
2. отговарят на настоящите специални условия.
(2) Общите и специалните условия по ал. 1
следва да са налице през цялото време на
действие на вече сключения договор.
Чл. 16. (1) Директорът на РЗОК от името
и за сметка на НЗОК сключва договори за
оказване на дентална помощ с лечебни заведения за извънболнична дентална помощ,
които имат регистрация в РЦЗ на територията,
обслужвана от РЗОК.
(2) Лечебните заведения за извънболнична
дентална помощ, кандидатстващи за сключване
на договор със съответната РЗОК, представят
документите, посочени в специалната част,
глава петнадесета, раздел І.
Чл. 17. (1) Лечебни заведения, кандидатстващи за сключване на договор с НЗОК за
оказване на извънболнична дентална помощ,
подават заявления и представят документи в
РЗОК в 30-дневен срок от влизане в сила на
НРД съгласно чл. 59а ЗЗО.
(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7 дни от
установяването є писмено уведомява лечебното
заведение за това обстоятелство и определя
срок до 14 дни за нейното отстраняване.
(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от
подаване на заявлението сключва договор с
изпълнителите, които отговарят на условията
по чл. 55, ал. 2, т. 1 ЗЗО и на критериите за
осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ по чл. 59в ЗЗО. Директорът
на РЗОК има право да провери на място в
лечебното/здравното заведение съответствието
със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.
(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който
изтича след срока по ал. 3, договор може да
се сключи и след изтичането му.
Чл. 18. (1) След изтичане на срока по чл. 17,
ал. 3 директорът на РЗОК сключва договори
или издава мотивирани откази за сключване
на договори в срок до 30 дни от подаване на
документите. При установяване на непълнота на
представените документи се прилага чл. 17, ал. 2.
(2) Типовите индивидуални договори за
ИДП се изготвят от НЗОК и се утвърждават
от управителя на НЗОК.
(3) Заплащането, условията и сроковете за
заплащане на извършените и отчетени дентални дейности, установени в постановлението на
Министерския съвет по чл. 55в, ал. 1 ЗЗО, са
част от съдържанието на типовите договори.
Чл. 19. (1) Директорът на РЗОК отказва да
сключи договор при:
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1. условие, че лечебното заведение не отговаря на изисквания на закона, което се установява
от представените документи или при проверка;
2. липса на някое от настоящите общи или
специални изисквания и условия за сключване
на договор, което се установява от представените документи или при проверка;
3. непълнота на изискуемата документация,
която не е била отстранена в определения срок;
4. невъзможност на съответното лечебно
заведение да осъществява денталната помощ,
за изпълнение на която кандидатства, което
се установява от представените документи или
при проверка;
5. наложена санкция „прекратяване на договор“.
(2) В случаите по ал. 1, т. 5 директорът на
РЗОК може да сключи договор след изтичане
на 12 месеца от влизане в сила на санкцията
„прекратяване на договор“.
(3) Директорът на РЗОК издава отказ за
сключване на договор с ИДП в сроковете по
чл. 17 и 18.
(4) Отказът на директора на РЗОК се издава
в писмена форма и съдържа:
1. правните и фактическите основания за
издаване на отказа;
2. пред кой орган и в какъв срок отказът
може да бъде обжалван;
3. дата на издаване, подпис на директора и
печат на РЗОК.
(5) Отказът на директора на РЗОК се връчва
на лицето, което представлява лечебното заведение, или се изпраща по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка в срок 7 работни дни
от издаването му.
(6) Отказът на директора на РЗОК да сключи договор с изпълнител на ИДП може да се
обжалва по реда на ЗЗО.
Чл. 20. (1) Контролът по изпълнение на
договорите за оказване на дентална помощ се
извършва в съответствие с раздел Х от ЗЗО.
(2) Условията и редът за осъществяване на
контрол по ал. 1 се определят с инструкция,
издадена от управителя на НЗОК на основание
чл. 72, ал. 5 ЗЗО.
Чл. 21. При констатирани нарушения от
контролните органи на РЗОК по изпълнение
на договорите за оказване на дентална помощ
се налагат глоби или имуществени санкции
съгласно административнонаказателните разпоредби на ЗЗО.
Г л а в а

о с м а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Чл. 22. Изпълнителите на дентална помощ
осъществяват дейността си съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ),
ЗЗО, ЗЗ, Кодекса за професионална етика на
лекарите по дентална медицина, ЗЛПХМ, подзаконови нормативни актове и НРД.
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Чл. 23. (1) Изпълнителите на дентална
помощ имат право да получат заплащане
за извършените дейности при условията и
сроковете на заплащане, установени в постановлението на Министерския съвет по
чл. 55в, ал. 1 ЗЗО.
(2) Изпълнителите на дентална помощ имат
право да получават текуща информация и съдействие от РЗОК относно възложените им за
изпълнение дейности.
Чл. 24. (1) Изпълнителите на дентална помощ нямат право да прилагат диагностични и
лечебни методи, които:
1. не са утвърдени в медицинската практика, противоречат на медицинската наука и
създават повишен риск за здравето и живота
на пациента;
2. водят до временна промяна в съзнанието,
освен ако за прилагането им пациентът е дал
съгласието си или ако са налице обстоятелствата
по чл. 89, ал. 2 ЗЗ.
(2) На лицата, които възпрепятстват оказването на дентална помощ или накърняват
личното и професионалното достойнство на
лекаря, може да не се окаже такава с изключение на състояния, застрашаващи живота им.
Чл. 25. Изпълнителите на дентална помощ
се задължават да:
1. осигуряват на ЗЗОЛ договорената дентална
помощ и изпълняват правилата за добра медицинска практика съгласно условията на НРД;
2. предоставят дентална помощ по вид и
обем, съответстваща на договорената;
3. предписват за домашно лечение лекарствени продукти, заплащани напълно или
частично от НЗОК;
4. предписват лекарствени продукти по вид
и количества, съобразени с обективното състояние на пациента и изискванията на НРД и
други действащи нормативни актове;
5. не изискват плащане или доплащане от
осигуреното лице за видове дейност, която се
заплаща изцяло от НЗОК с изключение на
случаите на заплащане и/или доплащане за
дентални дейности от задължително здравноосигурените лица при условията и по реда на
чл. 55в ЗЗО съгласно чл. 45, ал. 10 ЗЗО;
6. предоставят задължително изискваната
от НЗОК информация в срокове, структура и
формат, посочени в договора;
7. осигуряват на длъжностните лица на РЗОК
и НЗОК достъп до документи, свързани с отчитането и контрола на извършените дейности;
8. не разпространяват данни, свързани с
личността на ЗЗОЛ, станали им известни при
или по повод оказване на дентална помощ,
освен в случаите, предвидени със закон;
9. предоставят на пациента ясна и достъпна
информация за здравословното му състояние и
методите за евентуалното му лечение.
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Г л а в а

д е в е т а

КАЧЕСТВО НА ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ
Чл. 26. Страните по договора извършват
системно и планирано оценяване, мониториране
и непрекъснато подобряване на качеството на
денталните услуги, с което се осигурява равенство в достъпа, ефективността и сигурността
на договорените дентални услуги и повишаване
на удовлетвореността на пациентите.
Г л а в а

д е с е т а

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОКУМЕНТООБОРОТ
Чл. 27. (1) Здравната документация във
връзка с оказването на дентална помощ по
реда на ЗЗО включва:
1. първични медицински документи съгласно приложение № 2 „Първични медицински
документи“;
2. медицински документи на МЗ, утвърдени
по съответния ред;
3. удостоверителни документи за право на
обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални
заболявания, издадени по реда на Регламент
(ЕИО) № 574/72 и двустранни спогодби, удостоверение за регистрация към НЗОК на лица,
осигурени в друга държава, и „Декларация при
ползване от осигурени лица на права на спешна
и неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу
представена Европейска здравноосигурителна
карта (ЕЗОК) или удостоверение, временно
заместващо ЕЗОК“, съгласно приложение № 3
„Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в
други държави“.
(2) Отчетната документация във връзка с
оказването на дентална помощ по реда на ЗЗО
включва:
1. здравната документация по ал. 1, т. 1 и 3;
2. финансови документи съгласно приложение № 4 „Финансови документи“.
(3) С документите по ал. 2 се отчита и заплаща извършената дейност по договора с НЗОК.
Чл. 28. Изпълнителите на дентална помощ
осигуряват за своя сметка формуляри на първични медицински и финансови документи.
Чл. 29. Документацията и документооборотът за ИДП се уреждат в специалната част на
НРД, глава петнадесета, раздел ІV.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ДОМАШНО
ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ
ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК
Раздел I
Заболявания, за лечението на които НЗОК
напълно или частично заплаща
Чл. 30. Националната здравноосигурителна
каса заплаща за заболяванията, определени
с Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на
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списъка на заболяванията, за чието домашно
лечение Националната здравноосигурителна
каса заплаща лекарства, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински
цели непълно или частично (обн., ДВ, бр. 106
от 2004 г.; изм., бр. 111 от 2004 г., бр. 6, 63 и
102 от 2005 г., бр. 60 от 2006 г. и бр. 100 от
2010 г.) (Наредба № 38 от 2004 г.), лекарствените продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 ЗЛПХМ,
предназначени за домашно лечение на територията на страната, при условията и реда на
Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина, на медицински изделия
и на диетични храни за специални медицински
цели (обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм., бр. 34,
38 и 40 от 2009 г. и бр. 9 от 2010 г.) (Наредба
№ 10 от 2009 г.).
Раздел II
Списъци с лекарствени продукти и указания
за работа с тях
Чл. 31. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично
лекарствени продукти за домашно лечение на
територията на страната, посочени в списъци,
както следва:
1. списък с лекарства, който съдържа:
а) лекарствените продукти и всички данни за
тях съгласно приложение № 1 на Позитивния
лекарствен списък, публикуван на интернет
страницата на Комисията по Позитивния лекарствен списък, за които са подадени заявления
по реда на Наредба № 10 от 2009 г.;
б) НЗОК код за всеки лекарствен продукт
по буква „а“;
в) код на търговец/и на едро с лекарствени
продукти, посочени от притежателя на разрешението за употреба на съответния лекарствен
продукт по буква „а“;
г) указания относно реда за предписване,
отпускане и получаване:
– група съобразно реда и начина на тяхното
предписване по чл. 40, ал. 1;
– вид на рецептурната бланка съгласно
Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за
предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм., бр. 91
от 2009 г.)(Наредба № 4 от 2009 г.).
(2) Националната здравноосигурителна каса
издава указания за работа със списъците по
ал. 1 в рамките на правомощията си, определени в ЗЗО, Наредба № 4 от 2009 г. и Наредба
№ 10 от 2009 г.
Чл. 32. (1) Списъците по чл. 31, ал. 1 и
указанията по чл. 31, ал. 2 се публикуват на
интернет страницата на НЗОК и са задължителни за ИДП.
(2) Националната здравноосигурителна каса
публикува на интернет страницата на НЗОК
основните изисквания към софтуера, обработващ
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рецептурните бланки, задължителните номенклатури и формата на отчетните електронни
документи.
(3) При промени в приложение № 1 на
Позитивния лекарствен списък НЗОК изготвя
актуализиращи файлове към номенклатурите на
аптечния софтуер, които публикува на интернет
страницата на НЗОК.
(4) Изменения и допълнения могат да бъдат
правени при законодателни промени или при
промяна на списъците по чл. 31, ал. 1 при
спазване на условията на ЗЗО и ЗЛПХМ.
(5) Информацията по ал. 4 се публикува
на интернет страницата на НЗОК в сроковете
съгласно Наредба № 10 от 2009 г.
Чл. 33. (1) За един и същи период на лечение
НЗОК заплаща до три лекарствени продукта,
предписани на ЗЗОЛ за едно заболяване, независимо от реда и начина на извършване на
предписанията, вида и броя на рецептурните
бланки, на които те са предписани.
(2) Националната здравноосигурителна каса
заплаща предписаните лекарствени продукти
при условия, посочени в списъците по чл. 31
и указанията за работа с тях.
(3) Националната здравноосигурителна каса
извършва мониторинг и анализ на общата месечна и тримесечна стойност на предписаните,
отпуснати и заплатени изцяло или частично
от НЗОК лекарствени продукти, както и по
отделните заболявания по МКБ.
(4) Националната здравноосигурителна каса
не заплаща лекарствени продукти, предписани
и отпуснати на:
1. лица с прекъснати здравноосигурителни
права на основание чл. 109, ал. 1 ЗЗО към
момента на предписване и отпускане на лекарствени продукти;
2. лица, които не се осигуряват при условията
и по реда на чл. 40а, ал. 1 ЗЗО.
Чл. 34. Националната здравноосигурителна
каса заплаща предписаните и отпуснатите на
ЗЗОЛ лекарствени продукти по ред, начин и в
срокове, определени в Наредба № 10 от 2009 г.
и сключените индивидуални договори с аптеки.
Раздел III
Условия и ред за предписване на лекарствени
продукти
Чл. 35. (1) Право да предписват лекарствени
продукти от списъците по чл. 31, ал. 1 имат
лекари по дентална медицина от лечебни заведения за извънболнична дентална помощ,
работещи в изпълнение на договор с НЗОК.
(2) Извън случаите по ал. 1 право да предписват лекарствени продукти от списъците по
чл. 31, ал. 1 на лишени от свобода лица имат
и лекари по дентална медицина, работещи в
лечебните заведения към Министерството на
правосъдието.

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

(3) Лицата по ал. 1 и 2 предписват лекарствени продукти от списъците по чл. 31, ал. 1
за домашно лечение на ЗЗОЛ на територията на
страната с установени заболявания, включени
в наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО.
(4) Лекарствените продукти се предписват
на основание чл. 56, ал. 1 ЗЗО и при спазване
изискванията на действащото законодателство,
НРД и сключените с НЗОК договори за оказване на дентална помощ.
(5) Лекарствените продукти от списъците
по чл. 31, ал. 1 се предписват на лица с непрекъснати здравноосигурителни права, лица с
право на здравно осигуряване, удостоверено от
друга държава – членка на ЕС, или съгласно
двустранни спогодби, към датата на извършване
на предписанието.
Чл. 36. (1) Лекарствените продукти се предписват само след извършен преглед, който се
удостоверява с подписа на ЗЗОЛ в амбулаторния лист.
(2) Лекарят е длъжен да уведоми ЗЗОЛ,
респ. негов родител, настойник или попечител,
за вида на предписаните лекарствени продукти,
тяхното действие/прилагане, странични реакции, ред и начин на приемане, както и дали
се заплащат частично от НЗОК.
Чл. 37. Назначаването и предписването
на лекарствени продукти се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от
2009 г., на НРД и кратките характеристики на
лекарствените продукти.
Чл. 38. (1) Не се допуска за лечението на
едно ЗЗОЛ едновременно предписване на лекарствени продукти, принадлежащи към едно и
също международно непатентно наименование,
за повече от едно заболяване (един МКБ код)
независимо от вида и броя на издадените рецептурни бланки.
(2) Не се допуска предписване на повече
от три лекарствени продукта за едно заболяване (един МКБ код), както и дублиране на
предписанията в рамките на срока, за който
са предписани лекарствени продукти.
(3) Не се допуска за лечението на едно ЗЗОЛ
на една и съща рецептурна бланка независимо
от ползвания образец предписване на напълно
и частично заплащани лекарствени продукти.
Чл. 39. При предписване на лекарствени
продукти на ЗЗОЛ всички данни съгласно приложение № 3 се отразяват в амбулаторния лист
и в електронния отчет за извършената дейност
на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
Чл. 40. (1) Лекарствените продукти от списъка по чл. 31, ал. 1 се разделят на две групи
съобразно реда и начина на тяхното предписване, както следва:
1. група I – лекарствени продукти, предписвани по протоколи, в т. ч. и на основание
чл. 78, т. 2 ЗЗО;
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2. група II – лекарствени продукти, които
не се назначават и предписват по протокол.
(2) Медикаментозно лечение за конкретен
МКБ код на заболяване по списъка, определен
с наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО, се назначава
от лекар по дентална медицина.
Чл. 41. В случай на получаване на информация от РЗОК или аптека за блокиране на
лекарствен продукт от списъците по чл. 31
лекарят по дентална медицина при възможност уведомява ЗЗОЛ, на които е предписван
такъв продукт.
Раздел IV
Условия и ред за отпускане на лекарствени
продукти
Чл. 42. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва, изменя и прекратява
договори с физически или юридически лица,
регистрирани като търговци и получили разрешение за извършване на търговия на дребно с
лекарствени продукти в аптеки, намиращи се на
територията на дадена област, чрез директора
на съответната РЗОК, обслужваща областта.
(2) Издадените от лицата по чл. 35 рецепти,
включително и за остри заболявания, се изпълняват в аптека, сключила договор с НЗОК.
Чл. 43. Рецептурните бланки имат срок на
валидност, установен в Наредба № 4 от 2009 г.
Г л а в а
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ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА
Чл. 44. (1) Лечебните заведения, сключили договор за оказване на дентална помощ
с НЗОК, осъществяват дейностите и водят
документация, свързани с медицинската експертиза на работоспособността, при условията
и по реда на ЗЗ, Наредбата за медицинската
експертиза на работоспособността, Наредба
№ 40 от 2004 г., Правилника за устройството
и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността
и на регионалните картотеки на медицинските
експертизи и НРД.
(2) В изпълнение на сключените с НЗОК
договори за оказване на дентална помощ при
необходимост лекарите по дентална медицина
извършват:
1. медицинска експертиза на временната
неработоспособност:
а) издаване на първичен болничен лист;
б) издаване на продължение на болничен
лист;
2. насочване за медицинска експертиза към
лекарска консултативна комисия (ЛКК);
3. подготвяне на документи за представяне
пред ТЕЛК/ДЕЛК съобразно Наредба № 40
от 2004 г.;
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4. насочване към ТЕЛК/ДЕЛК при условията и реда на чл. 22, ал. 2 от Правилника
за устройството и организацията на работа на
органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки
на медицинските експертизи.
(3) В изпълнение на сключените с НЗОК
договори за оказване на дентална помощ при
необходимост ЛКК от лечебните заведения за
СИДП извършват:
1. освидетелстване на лицата съгласно
чл. 23, ал. 1 от Правилника за устройството и
организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и
на регионалните картотеки на медицинските
експертизи;
2. подготвяне на документи за представяне
пред ТЕЛК/ДЕЛК съобразно Наредба № 40
от 2004 г.
Чл. 45. По преценка на лекар по дентална
медицина от лечебно заведение за дентална
помощ за нуждите на медицинската експертиза
на работоспособността същият издава на ЗЗОЛ:
1. „Талон за медицинска експертиза“ (бл.
МЗ – НЗОК № 6) – при необходимост от прегледи и консултации със съответен специалист;
2. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4) – при необходимост от секторна рентгенография на зъби и/
или ортопантомография.
Чл. 46. (1) Когато нормативната уредба
предвижда медицинската експертиза да се извършва от ЛКК, лекарят по дентална медицина
от лечебно заведение за дентална помощ насочва ЗЗОЛ към ЛКК с „Талон за медицинска
експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6).
(2) При насочване към ЛКК лекарят по
ал. 1 представя необходимата медицинска
документация.
(3) При подготовката за ЛКК ЗЗОЛ се
насочва за прегледи към специалисти от лечебни заведения за СИДП, сключили договор
с НЗОК, с „Талон за медицинска експертиза“
(бл. МЗ – НЗОК № 6).
(4) Лекарската консултативна комисия,
сформирана в лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, може да назначи
допълнителни за извършване на секторна рентгенография на зъби и/или ортопантомография
консултации, ако са необходими, с „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл.
МЗ – НЗОК № 4) и/или с „Талон за медицинска
експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6).
(5) Член на ЛКК, сформирана в лечебно заведение за СИДП, няма право да насочи ЗЗОЛ
за допълнителни изследвания или консултации
към самия себе си.
Чл. 47. (1) Районната здравноосигурителна
каса е задължена да уведомява по подходящ
начин лечебните заведения за извънболнична
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дентална помощ, сключили договор с НЗОК,
за сформираните ЛКК на територията на съответната област, профила им и графика за
работата.
(2) Председателите на ЛКК, сформирани в
лечебни заведения за СИДП, представят ежемесечни отчети пред РЗОК. Отчетът съдържа
обобщен списък на ЗЗОЛ, номерата на протоколите от заседанията на комисията, състава
на комисията и взетите решения.
(3) Към отчета по ал. 2 се прилага общата
част на талона за медицинска експертиза, с
който пациентът е изпратен за експертиза на
работоспособността.
Чл. 48. (1) Когато нормативната уредба
предвижда медицинската експертиза да се
извършва от ТЕЛК/ДЕЛК, ЛКК подготвя необходимата документация на ЗЗОЛ и я насочва
за експертиза пред ТЕЛК.
(2) За насочване към ТЕЛК/ДЕЛК ЛКК
съставя медицински протокол и прилага съответната медицинска документация във вид и
обем по Наредба № 40 от 2004 г.
(3) Пациентът представя в регионалната
картотека на медицинските експертизи (РКМЕ)
медицинския протокол по ал. 2, придружен от
молба и съответната медицинска документация.
(4) Когато се прецени, че представеният
протокол не е достатъчно изчерпателен съгласно приложения № 6 и 7 на Наредба № 40 от
2004 г., регионалната картотека на медицинските
експертизи (РКМЕ) е в правото си да го върне
на съответната ЛКК за допълнителни такива.
(5) При необходимост ЛКК назначава допълнителни изследвания или консултации по
реда по чл. 46, ал. 4.
Чл. 49. (1) Дейността на лечебното заведение, свързана с изясняването и уточняването
на здравословното състояние на лицата и с
подготовката им за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК/ДЕЛК или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), се
осигурява от НЗОК.
(2) В случай че за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността в частта
подготовка за преосвидетелстване от ТЕЛК/
ДЕЛК (НЕЛК) са необходими:
1. прегледи и консултации със съответен
специалист, лекарят по дентална медицина или
ЛКК издава на ЗЗОЛ „Талон за медицинска
експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6);
2. специализирани медико-диагностични изследвания (СМДИ) – секторна рентгенография
на зъби и/или ортопантомография, лекарят по
дентална медицина или ЛКК издава на ЗЗОЛ
„Направление за медико-диагностична дейност“
(бл. МЗ – НЗОК № 4).
Чл. 50. Преосвидетелстването се осъществява
както по искане на освидетелстваното лице,
така и по преценка на ТЕЛК/ДЕЛК (НЕЛК).
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За нуждите на преосвидетелстването лечебните заведения осъществяват дейност по реда,
описан по-горе и регламентиращ процеса на
освидетелстване по НРД.
Чл. 51. При подготовка за ТЕЛК/ДЕЛК
(НЕЛК) (за освидетелстване или преосвидетелстване) лечебните заведения за ПИДП и СИДП
осъществяват дейност съобразно конкретните
заболявания и в обхват, регламентирани в
Наредба № 40 от 2004 г.
Г л а в а

т р и н а д е с е т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ОБМЕНА
НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 52. (1) Изпълнителите на дентална помощ
са задължени да събират, поддържат, съхраняват
и предоставят на НЗОК/РЗОК информация:
1. на хартиен носител, съгласуван с БЗС
за документи, за които се изисква подпис на
пациента и финансово-отчетни документи;
2. в електронен вид, в определен от НЗОК
формат, съгласуван с БЗС – за отчитане на
ИДП пред съответната РЗОК за извършената
от тях дейност в полза на ЗЗОЛ.
(2) Обемът и видът на информацията по
ал. 1 се използва за изграждане и поддържане
на регистрите на НЗОК по чл. 63, ал. 1, т. 1,
2 и 3 ЗЗО.
Чл. 53. Обемът и видът на предоставяната
информация са определени в НРД, като се
спазват реквизитите на установените в този
договор документи.
Чл. 54. (1) Изпълнителите на дентална помощ са задължени да предоставят изискваната
с НРД информация във формат, начин и в
срокове, определени в глава десета и приложения № 2 и 4.
(2) Националната здравноосигурителна каса
предоставя обратна информация на УС на
БЗС на тримесечен период за изпълнението
на бюджета.
Чл. 55. Изпълнителите на дентална помощ
са задължени да предоставят съхраняваната
при тях информация по чл. 52 при проверка
от контролните органи на НЗОК.
Чл. 56. При промени в нормативната
база, които налагат изменение на работните
процедури и изискванията към медицинския
софтуер, промените се публикуват на интернет страницата на НЗОК в срок не по-малък
от 30 дни преди прилагането им, в случай че
срокът не противоречи на влизането в сила на
нормативния акт.
Чл. 57. Българският зъболекарски съюз своевременно уведомява НЗОК при промяна на
личния професионален код (ЛПК) на лекарите
по дентална медицина.
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Чл. 58. (1) Националната здравноосигурителна каса е задължена да съхранява данните
за ЗЗОЛ и ИДП за периода, регламентиран в
чл. 67 ЗЗО.
(2) Националната здравноосигурителна каса
предоставя на ИДП необходимия формат за
софтуер за осъществяване на тяхната дейност,
изисквана от НРД.
Чл. 59. Националната здравноосигурителна
каса е задължена да използва и предоставя
данните, свързани с личността на ЗЗОЛ и ИДП,
в съответствие с изискванията по чл. 68, ал. 1
и 2 ЗЗО и Закона за защита на личните данни.
Чл. 60. Националната здравноосигурителна
каса е задължена чрез РЗОК да предоставя на
ЗЗОЛ при поискване информация за ИДП,
сключили договор с РЗОК, съдържаща данните
по чл. 64, ал. 2 ЗЗО.
Г л а в а

ч е т и р и н а д е с е т а

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Чл. 61. (1) Договорът с ИДП се прекратява, без която и да е от страните да дължи
предизвестие:
1. по взаимно съгласие между страните,
изразено писмено;
2. с изтичане на уговорения срок;
3. при смърт или поставяне под запрещение
на лекаря по дентална медицина, регистрирал
индивидуална практика за извънболнична дентална помощ – от момента на смъртта или от
датата на постановяване на съдебното решение
за поставяне под запрещение;
4. при заличаване на регистрацията в РЦЗ
на лечебното заведение изпълнител при условията на чл. 45 ЗЛЗ – от датата на влизане в
сила на акта на заличаването;
5. при заличаване на лекаря по дентална медицина, регистрирал индивидуалната практика
за първична или специализирана медицинска
помощ, от регистъра на БЗС, за което председателят на районната колегия на БЗС незабавно
уведомява РЗОК – от датата на влизане в сила
на акта на заличаването;
6. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на изпълнител – юридическо лице или едноличен търговец – от
момента на настъпване на съответното юридическо събитие;
7. при настъпила обективна невъзможност
за изпълнение на целия или на част от договора – изцяло, или частично – по отношение
на съответната част;
8. при отнемане на правото на лекар по
дентална медицина, регистрирал индивидуална
практика, да упражнява медицинска професия
в Република България.
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(2) В случаите на заличаване от регистъра
на съответната РК на БЗС, при настъпила
обективна невъзможност за изпълнение на договора или отнемане на правото да упражнява
медицинска професия на лекар по дентална
медицина, работещ в лечебно заведение, което
не е регистрирано като индивидуална практика,
договорът се прекратява частично по отношение
на този лекар по дентална медицина.
Чл. 62. (1) Договорът с ИДП се прекратява
без предизвестие от страна на НЗОК, когато:
1. изпълнителят не представи отчети за извършена дейност повече от 3 последователни
месеца;
2. в случай че изпълнителят не отговаря на
условията за извършване на съответната дейност, установени в нормативен акт или НРД.
(2) Договорът може да се прекрати с писмено предизвестие от страна на ИДП в срок
един месец, доколкото страните не са уговорили
по-дълъг срок, но не повече от три месеца.
Чл. 63. Прекратяването на договор с ИДП
не освобождава НЗОК от задължението да
заплати на същия извършените дейности до
прекратяването на договора по представени
отчетни документи.
СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
Г л а в а
п е т н а д е с е т а
ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Раздел I
Условия, ред и необходими документи за сключване на договори за оказване на извънболнична
дентална помощ
Чл. 64. Страна по договор за оказване на
извънболнична дентална помощ (ИзвбДП) с
НЗОК може да бъде лечебно заведение, което
отговаря на общите условия по чл. 15, ал. 1,
т. 1 и следните специални условия:
а) регистрация съгласно ЗЛЗ в РЦЗ на територията на съответната РЗОК с предмет на
дейност/дейности, за който желае да сключи
договор;
б) разполага и поддържа за срока на действие
на договора изискуемо дентално и техническо
оборудване и обзавеждане съгласно приложение № 5 „Изисквания на НЗОК за сключване
на договор с изпълнители на извънболнична
дентална помощ“.
Чл. 65. Страна по договор за оказване на
специализирана хирургична извънболнична
дентална помощ може да бъде лечебно заведение за ИзвбДП, което отговаря на условията
по чл. 64 и в което работи лекар по дентална
медицина с призната специалност „Орална
хирургия“ и/или „Лицево-челюстна хирургия “.
Чл. 66. Страна по договор за оказване на
СИДП по специалност „Детска дентална медицина“ може да бъде лечебно заведение за
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ИзвбДП, което отговаря на условията по чл. 64
и в което работи лекар по дентална медицина с призната специалност „Детска дентална
медицина“.
Чл. 67. Страна по договор за оказване на
СИДП под обща анестезия за ЗЗОЛ до 18-годишна възраст с психични заболявания може
да бъде лечебно заведение, което отговаря на
условията по чл. 64 и в което работят лекар
по дентална медицина с призната специалност
„Детска дентална медицина“ и/или лекар по
дентална медицина с призната специалност
„Орална хирургия“ или „Лицево-челюстна
хирургия“. Лечебното заведение трябва да отговаря на медицинския стандарт „Анестезия и
интензивно лечение“.
Чл. 68. Страна по договор за извършване на
секторна рентгенография на зъби и ортопантомография може да бъде лечебно заведение
за ИзвбДП, регистрирано в РЦЗ, с предмет
на дейност рентгенография, което отговаря на
условията по чл. 64 и в което работи лекар по
дентална медицина, притежаващ разрешение за
извършване на рентгенографска дейност, като
квалификацията се доказва с документ, издаден
от МЗ или медицински университет.
Чл. 69. Ако лечебното заведение, изпълнител на дентална помощ по договор с НЗОК,
притежава подвижни структури съгласно Наредба № 19 от 1999 г. за водене на регистър на
лечебните заведения за извънболнична помощ
и хосписите (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм.,
бр. 89 от 1999 г., бр. 79 от 2004 г. и бр. 24 от
2009 г. ) (Наредба № 19 от 1999 г.), те трябва
да отговарят на условията по чл. 64 и 66. Националната здравноосигурителна каса заплаща
за дейности, извършени в подвижни структури,
само ако последните работят в населени места
с неблагоприятни условия и дейностите се извършват непрекъснато в едно и също населено
място не по-малко от 3 месеца.
Чл. 70. Националната здравноосигурителна
каса сключва само по един договор с изпълнител на ИзвбДП в рамките на една РЗОК за
всеки един от предметите на дейност (първична,
специализирана), като изпълнението може да се
осъществява на няколко места на територията
на съответната РЗОК.
Чл. 71. Лечебните заведения за ИзвбДП,
желаещи да сключат договор със съответната
РЗОК, на чиято територия са регистрирани,
представят заявление по образец, утвърден
от управителя на НЗОК, към което прилагат документи, удостоверяващи условията по
чл. 65 – 68, както и:
1. документ за съдебна регистрация и/или
удостоверение за актуална съдебна регистрация
(лечебните заведения, вписани съгласно Закона
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за търговския регистър (ЗТР), посочват в заявлението за сключване на договор само Единен
идентификационен код (ЕИК));
2. копие от удостоверението за регистрация
на лечебното заведение в РЦЗ с всички адреси
на лечебното заведение;
3. декларация на хартиен и електронен носител по образец, посочен в приложение № 5,
за дейността на лечебното заведение за ИДП;
4. удостоверение за актуално членство в
съответната РК на БЗС с номер от националния регистър (ЛПК) по смисъла на чл. 13,
ал. 1, т. 3 ЗСОЛЛДМ, издадено от съответната
РК на БЗС, както и декларация, че не са с
отнети права да упражняват дентална медицинска професия в Република България – на
лекарите по дентална медицина, които работят в лечебни заведения – индивидуална или
групова практика;
5. извън случаите по т. 4 се подава декларация от представляващия лечебното заведение
за следните обстоятелства:
а) за актуално членство в съответната РК
на БЗС, която съдържа изходящ номер и дата
на издаване на удостоверението с номер от
националния регистър (ЛПК) по смисъла на
чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗСОЛЛДМ – на лекарите по
дентална медицина, които ръководят, съответно
работят в лечебното заведение;
б) не са с отнети права да упражняват
дентална медицинска професия в Република
България – на лекарите по дентална медицина,
които ръководят, съответно работят в лечебното
заведение;
6. копие от удостоверение за признаване на
професионална квалификация по медицинска
професия, както и удостоверение за признаване
на специализация, издадени от министъра на
здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации – за
лекарите чужденци;
7. декларация за регистрирано лечебно заведение на територията на друга РЗОК;
8. регистрация по БУЛСТАТ;
9. график и маршрут на подвижните структури – за лечебните заведения с разкрити
подвижни структури.
Чл. 72. Изпълнителите на ИзвбДП, сключили
договор с НЗОК в съотвествие с НРД 2010,
прилагат само следните документи:
1. в случай на настъпили промени – документи по чл. 71, т. 2 и 8, както и документи,
удостоверяващи условията по чл. 65 – 68, или
декларация за липса на промени;
2. декларация по чл. 71, т. 3 – на хартиен и
на електронен носител и декларация по чл. 71,
т. 5 и 7;
3. документ по чл. 71, т. 4, 6 и 9.
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Чл. 73. Директорът на РЗОК не може да
изисква от лечебното заведение за дентална
помощ други документи при сключване на договор с НЗОК освен посочените в чл. 71 и 72.
Чл. 74. При промяна на всяко от обстоятелствата по чл. 65 – 68 ,чл. 71 и 72 изпълнителят на ИзвбДП е длъжен да уведоми РЗОК,
като изпрати и копие от съответния документ
в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
Раздел II
Права и задължения на изпълнителите на
извънболнична дентална медицинска помощ
Чл. 75. Изпълнителите на дентална медицинска помощ осъществяват дейността си съгласно
изискванията на чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ и Кодекса за
професионална етика на стоматолозите от 2006 г.
Чл. 76. (1) Изпълнителите на дентална медицинска помощ имат право:
1. да получават заплащане за извършените
и отчетени дентални дейности по цени, определени съгласно чл. 55в ЗЗО;
2. да получават текуща информация и съдействие относно възложените им за изпълнение
дейности.
(2) При сключване на договора между НЗОК
и ИДП РЗОК осигурява на ИДП текста на НРД
и неговите приложения на магнитен носител,
предоставен от ИДП.
Чл. 77. Изпълнителите на дентална медицинска помощ:
1. осигуряват достъпна дентална медицинска
помощ и спазват правилата за добра дентална
практика;
2. предоставят дентална помощ по вид, обем
и качество, съответстващи на договорената;
3. предписват лекарства по вид и количества,
съобразени с изискванията на НРД;
4. предоставят задължително изискваната
от НЗОК информация в срокове, структура и
формат, посочени в договора;
5. осигуряват на длъжностните лица на НЗОК
достъп до документи, свързани с осъществяването на дейността по договор с НЗОК;
6. не разпространяват данни, свързани с
личността на ЗЗОЛ, станали им известни при
или по повод оказване на дентална помощ,
освен в случаите, предвидени със закон.
Раздел III
Условия и ред за оказване на извънболнична
дентална помощ
Чл. 78. (1) Извънболнична дентална медицинска помощ при условията и по реда на този
раздел се оказва на ЗЗОЛ, осъществили правото
си на свободен избор, преглед и лечение, от
лекар по дентална медицина в лечебно заведение за ИзвбДП, сключило договор с НЗОК,
в амбулаторията, включително в подвижната
структура, посочена в договора с ИДП.
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(2) Изборът по ал. 1 се осъществява в лечебно заведение съгласно наредбата по чл. 81,
ал. 3 ЗЗ.
Чл. 79. За лицата, настанени в домове за
медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за
отглеждане и възпитание на деца, лишени от
родителска грижа, за лицата, задържани под
стража, лишените от свобода, които нямат
достъп до дентална медицинска помощ поради липса на лекар по дентална медицина,
работещ в съответното заведение, изборът на
лекар по дентална медицина се осъществява
служебно от директора на съответната РЗОК и
председателя на съответната районна колегия
на БЗС съгласувано с ръководителя на съответната структура.
Чл. 80. (1) Задължително здравноосигурените лица могат свободно да осъществяват
или променят избора си на лекар по дентална
медицина за всяка от договорените дейности
през срока на действие на НРД.
(2) Задължително здравноосигурените лица
получават договорената дентална помощ само
след доказване на здравноосигурителните си
права и представяне на здравноосигурителна
книжка на избрания лекар по дентална медицина.
Чл. 81. (1) Часовете за прием на ЗЗОЛ се
уговарят предварително между изпълнителя на
ИзвбДП и ЗЗОЛ.
(2) Лекарите по дентална медицина, работещи в лечебни заведения за ИзвбДП, поставят
на видно място в амбулаторията списък с информация за пакетите, обемите и стойностите
на договорените дейности, за които е сключен
договор.
Чл. 82. Общопрактикуващият лекар по
дентална медицина и лекарят по дентална медицина – специалист, задължително попълват
за всяко ЗЗОЛ месечен „Амбулаторен лист“
(бл. МЗ – НЗОК № 2), в който се отбелязва
оказаната дентална помощ.
Чл. 83. Всеки лекар по дентална медицина
отчита извършени дентални дейности съобразно определено времетраене за всяка дентална
дейност съгласно чл. 98, но не повече от 6 часа
средно дневно считано при петдневна работна
седмица, изчислено за един календарен месец,
независимо от броя сключени договори като
изпълнител и/или като наето лице.
Чл. 84. (1) В случаите на временно отсъствие на лекар по дентална медицина от лечебни
заведения за ПИДП и СИДП (за всички видове
лечебни заведения за извънболнична дентална
помощ) той може да бъде заместен от лекар
по дентална медицина или лекар по дентална
медицина със съответната специалност.
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(2) За обстоятелството по ал. 1 лечебното
заведение уведомява РЗОК в срок до 5 работни
дни от началото на заместването.
(3) Заместникът попълва всички амбулаторни
листове за извършена дейност с личните си данни
(ЛПК и трите имена) и ЛПК на замествания.
(4) Всички отчетни документи заместникът
подписва и подпечатва с личния си печат за
срока на заместване, като вписва и регистрационния номер на лечебното заведение, в което
е заместник.
(5) Лицата, определени за заместници, трябва
да притежават съответната правоспособност
и да са вписани в съответния регистър по
ЗСОЛЛДМ.
Чл. 85. (1) Документацията, която е длъжен
да води всеки изпълнител на ИзвбДП по този
договор, включва:
1. здравноосигурителна книжка (ЗОК);
2. първични медицински и отчетни финансови
документи, които се съхраняват от изпълнителя
на ИзвбДП.
(2) В здравноосигурителната книжка на ЗЗОЛ
се отбелязват данните на лекаря по дентална
медицина, извършил дейността, подписът и
печатът на същия, кодът на дейността и кодът
на съответния зъб по договора с НЗОК и датата
на извършването.
(3) При изчерпване на страниците в здравноосигурителната книжка се използва допълнителен лист – притурка към нея по образец.
(4) Националната здравноосигурителна каса
отпечатва притурката по ал. 3 и я предоставя на ЗЗОЛ чрез РЗОК след представяне на
здравноосигурителна книжка.
(5) При попълване на здравноосигурителната
книжка на ЗЗОЛ се спазва хронологията по
календарни години.
Чл. 86. При подмяна на здравноосигурителната книжка или притурка към нея РЗОК
служебно вписва извършените за последната
календарна година дентални дейности.
Чл. 87. (1) При необходимост от дентално лечение под обща анестезия на ЗЗОЛ до
18-годишна възраст с психични заболявания
общопрактикуващият лекар по дентална медицина или лекарят по дентална медицина – специалист, насочва ЗЗОЛ към специалист със
специалност „Психиатрия“ с „Медицинско
направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 3); към
специалист със специалност „Анестезиология и
интензивно лечение“ с „Медицинско направление за извършване на високоспециализирани
медицински дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А).
(2) Въз основа на издадените от специалиста
психиатър „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 1), съдържащ диагноза и заключение за необходимостта от това лечение, и „Медицинско
направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 3) общопрактикуващият лекар по дентална медицина
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или лекарят по дентална медицина – специалист,
насочва ЗЗОЛ към изпълнител на специализирана извънболнична дентална помощ под обща
анестезия за ЗЗОЛ до 18-годишна възраст с
психични заболявания.
Чл. 88. При необходимост от извършване
на медико-диагностични изследвания от пакет
„Образна диагностика“ (секторна рентгенография на зъби и ортопантомография) лекарят по
дентална медицина или лекарят по дентална
медицина – специалист, насочва ЗЗОЛ към изпълнител, сключил договор по пакет „Образна
диагностика“ за секторна рентгенография на зъби
и ортопантомография с „Направление за медикодиагностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4).
Чл. 89. За оказаната дентална помощ потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО не се
заплаща от категориите лица по чл. 37, ал. 3
ЗЗО, както и от лицата със заболявания, посочени в приложение № 6 „Списък на заболяванията, при които ЗЗОЛ са освободени от
потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“.
Раздел ІV
Документация и документооборот за изпълнителите на извънболнична дентална помощ
Чл. 90. Документацията, която е длъжен
да води и съхранява в амбулаторията си всеки
ИДП по оказване на дентална помощ по реда на
ЗЗО, включва първични и отчетни документи.
Чл. 91. (1) Изпълнителят води следните
първични документи по образци съгласно
приложение № 2:
1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 2) – за изпълнителите от извънболничната
дентална помощ;
2. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4);
3. „Рецептурна бланка“ (бл. МЗ – НЗОК);
4. „Талон за медицинска експертиза“ (бл.
МЗ – НЗОК № 6);
5. „Направление за хоспитализация“ (бл.
МЗ – НЗОК № 7);
6. „Направление за консултация“ (бл. МЗ
119А);
7. „Медицинско направление за консултация
или провеждане на съвместно лечение“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3);
8. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 3А) – за високоспециализирани дейности
(за анестезиологична консултация).
(2) Документооборотът по ал. 1 е, както
следва:
1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК № 2)
за извънболнична дентална помощ:
А. От лекаря по обща дентална медицина или от лекаря – специалист по дентална
медицина:
Електронен отчет за извършената дейност
на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат, подписан с елек-
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тронен подпис на лекаря по обща дентална
медицина или от лекаря – специалист по
дентална медицина, извършил дейностите, се
предоставя в РЗОК до третия работен ден от
месеца, следващ отчетния. Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен носител, подписан
от лекаря по обща дентална медицина или от
лекаря – специалист по дентална медицина
и ЗЗОЛ, формират амбулаторния журнал на
лекаря по дентална медицина; екземпляр се
издава и предоставя на пациента.
Б. Националната здравноосигурителна каса
определя електронния формат и информацията,
съдържаща се в него, която изпълнителят на ДП
ежемесечно представя в РЗОК при отчитане на
дейността си съгласно настоящите изисквания.
2. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4) – съставя се
в един екземпляр от изпълнителя на извънболнична дентална помощ (общопрактикуващ
лекар по дентална медицина или специалист)
при необходимост за провеждане на медикодиагностични изследвания на ЗЗОЛ – секторна
рентгенография на зъби и ортопантомография;
изследванията, включени в направлението за
медико-диагностична дейност; изпълнителите на
ИДП, извършили лабораторните изследвания,
отчитат документа заедно с финансовите отчетни
документи в РЗОК, придружен с електронен
отчет, съдържащ назначените и извършени
медико-диагностични изследвания, във формат
определен от НЗОК.
3. „Рецептурна бланка“ (образец бл.
МЗ – НЗОК) – съставя се в два екземпляра от
изпълнителя на дентална помощ; първият екземпляр от рецептата се прилага към финансовия
отчет и спецификация и се предават в РЗОК от
аптеките, сключили договор с РЗОК; вторият екземпляр остава в аптеката, отпуснала лекарствата.
4. „Талон за медицинска експертиза“ (бл.
МЗ – НЗОК № 6) – документът се попълва в
един екземпляр. Използва се в случаите, когато
лекар по дентална медицина или специалист
изпраща ЗЗОЛ към изпълнител на СИДП за
прегледи и консултации, необходими за представяне пред ЛКК или ТЕЛК/ДЕЛК, към ЛКК за
извършване на експертиза на работоспособността или при допълнително поискани прегледи от
ЛКК. В тези случаи не се издава „Медицинско
направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 3), а
всеки специалист, извършил прегледа, попълва
данните си в отрязък от талона за медицинска
експертиза, откъсва го и го изпраща в РЗОК,
придружен от електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат.
Общият талон от „Талон за медицинска
експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6):
1. при предварителни прегледи със специалисти за представяне пред ЛКК или ТЕЛК/
ДЕЛК се връща на лекар по дентална меди-
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цина или специалиста, поискал консултациите,
като се прилага към медицинското досие на
здравноосигуреното лице;
2. при изпращане към ЛКК остава при
председателя на ЛКК, като се прилага към
месечния отчет на ЛКК, представян в РЗОК;
3. при допълнително поискани прегледи от
ЛКК се връща от ЗЗОЛ в ЛКК и се прилага към
месечния отчет на ЛКК, представян в РЗОК.
4. „Медицинско направление за консултация
или за провеждане на съвместно лечение“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3) – съставя се в един екземпляр
от изпълнителя на дентална помощ при необходимост от провеждане на медицинска консултация
или лечение със специалист психиатър;
5. „Направление за консултация“ (бл. МЗ
119А) – издава се от ИДП за насочване на
ЗЗОЛ към изпълнител на СИДП или изпълнител на ПИМП.
Чл. 92. (1) Амбулаторният лист, направлението за медико-диагностична дейност и рецептурната бланка се изготвят съгласно изисквания и
реквизити, посочени в приложение № 2.
(2) Изпълнителите на дентална помощ
закупуват за своя сметка необходимите им за
извършване на съответната дейност формуляри.
Чл. 93. Изпълнителите на ИДП могат да
използват разпечатани образци на следните
документи:
1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК № 2);
2. „Медицинско направление за консултация
или провеждане на съвместно лечение“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3);
3. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А);
4. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4);
5. „Талон за медицинска експертиза“ (бл.
МЗ – НЗОК № 6);
6. „Направление за хоспитализация“ (бл.
МЗ – НЗОК № 7);
7. „Рецептурна бланка“ (образец бл.
МЗ – НЗОК).
Чл. 94. Финансовите отчетни документи
към фактурите (спецификациите за месечно
отчитане на дейността на изпълнителите на
ИзвбДП) – приложение № 4, се подготвят в
два екземпляра от всички лечебни заведения,
сключили договор с НЗОК. Първият екземпляр,
придружен с фактура, се предава в РЗОК в срок
съгласно условията и сроковете на заплащане,
установени в постановление на Министерския
съвет по чл. 55в, ал. 1 ЗЗО. Вторият екземпляр
остава в ИДП.
Чл. 95. В РЗОК се води отчетност за всички
първични медицински и отчетни документи, които ИДП представят за отчитане на извършената
дейност: електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове
в определен от НЗОК формат, спецификации и
фактури и „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4), придружено
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с електронен отчет, съдържащ назначените и
извършени медико-диагностична изследвания,
във формат, определен от НЗОК, в случай че
са договорени.
Чл. 96. (1) При констатиране на неправилно
попълнени данни във финансовите отчетни документи на ИДП РЗОК ги връща за корекция.
(2) За представени неверни данни в отчетите по договора се прилагат разпоредбите на
чл. 20 и 21.
Чл. 97. (1) Изпълнителят на ПИДП:
1. насочва ЗЗОЛ към изпълнител на специализирана хирургична извънболнична дентална
помощ или към изпълнител на ПИМП с „Направление за консултация“ (бланка МЗ 119А);
2. насочва ЗЗОЛ към лечебно заведение – изпълнител на болнична помощ, с „Направление
за хоспитализация“ (бланка МЗ – НЗОК № 7).
(2) Изпълнителят на СИДП:
1. насочва ЗЗОЛ към изпълнител на ПИМП
с „Направление за консултация“ (бл. МЗ 119А);
2. насочва ЗЗОЛ към изпълнител на БП
с „Направление за хоспитализация“ (бл.
МЗ – НЗОК № 7).
Раздел V
Качество на дейностите в извънболничната
дентална помощ
Чл. 98. Показателите за качеството и ефективността на лечебната дейност в денталната
медицина са:
1. за достъпност:
а) спазване на предварително уговорените
часове за прием на ЗЗОЛ;
б) оказване на дентална медицинска помощ
в рамките на договорените пакети и обеми
дейности;
2. за лечение:
а) орален статус – пълен и правилно вписан;
б) диагноза – пълна и правилно вписана;
в) съобразен с диагнозата лечебен метод;
г) оформяне на оклузалната повърхност и
контакта на обтурацията със съседния зъб;
д) оформяне на обтурацията в гингивалната
основа;
е) правилно проведено ендодонтско лечение;
ж) ефективност на проведеното обезболяване;
з) правилно проведено лечение на възпалителното заболяване;
3. спазване на установеното времетраене,
както следва:
а) обстоен профилактичен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на
амбулаторен лист, 15 мин.;
б) обтурация с амалгама или химичен композит, 26 мин.;
в) екстракция на временен зъб, вкл. анестезията, 17 мин.;
г) екстракция на постоянен зъб, вкл. анестезията, 22 мин.;
д) лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб (включва всички дейности без
обтурацията), 39 мин.;
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е) лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб (включва всички дейности без
обтурацията), 141 мин.;
ж) специализиран обстоен преглед, 15 мин.;
з) инцизия в съединителнотъканни ложи,
включително анестезия, 20 мин.;
и) екстракция на дълбоко фрактуриран или
дълбоко разрушен зъб, включително анестезия,
45 мин.;
й) контролен преглед на някоя от дейностите
по букви „з“ и „и“ (инцизия в съединителнотъканни ложи или екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб), 10 мин.;
4. показателите за спазване на установеното
времетраене не се отнасят за лечението на лица
до 18-годишна възраст с психични заболявания.
Чл. 99. (1) Качеството на договорените и
отчетените дейности (с изключение на лечението на пулпити и периодонтити) е гарантирано
от ИДП за срок 12 последователни месеца от
датата на извършване на дейността.
(2) Когато в срока по ал. 1 се наложи
повторно извършване на отчетена дейност (с
изключение на лечението на пулпити и периодонтити), това става за сметка на ИДП.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този договор задължително здравноосигурените лица се считат
и лицата, за които се прилагат схемите за
социална сигурност на ЕС, както и лицата,
включени в международни спогодби за социално
осигуряване, по които Република България е
страна, и доказали правата си с удостоверителни документи за право на обезщетения в
натура в случай на болест, майчинство, трудови
злополуки или професионални заболявания,
съгласно приложение № 3.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Този рамков договор влиза в сила от
01.01.2011 г.
§ 3. Договорите с изпълнители на извънболнична дентална помощ влизат в сила, както
следва:
1. от 1 януари 2011 г. при условиe, че съответният изпълнител до момента на сключване
на новия договор е работил по договор с НЗОК
за оказване на същия вид дентална помощ и че
новият договор се подпише в срока по чл. 17;
2. от датата на подписване при условие,
че изпълнителят по т. 1. е договорил дейност,
която не е извършвал по договор с НЗОК през
2010 г. – за новата по вид дейност;
3. от датата на подписване на договора в
случай, че съответният изпълнител до момента
на сключване на новия договор не е работил
по договор с НЗОК.
§ 4. В случай че лечебно заведение за извънболнична дентална помощ не сключи договор с
НЗОК при настоящите условия, за извършената
от него дейност от 1 януари 2011 г. до датата
на отказа се подписва срочен договор.
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§ 5. Дейностите в извънболничната дентална помощ, започнати преди 1 януари 2011 г.
и завършени след тази дата, се извършват и
заплащат при условията и по реда на действащите разпоредби на НРД 2010.
§ 6. Дейностите в извънболничната дентална
помощ, назначени по реда на НРД 2010, се
извършват и заплащат по реда на настоящите
условия, когато са започнати през 2011 г.
§ 7. Всички образци на първични медицински
документи, приети с НРД 2010, се прилагат до
издаването на нови такива.
§ 8. В случаите на констатирани нарушения,
извършени до 31.ХII.2010 г. през периода на
действие на предходния индивидуален договор
с изпълнител на дентална помощ, глоби и имуществени санкции се налагат по реда на ЗЗО.
§ 9. При необходимост от промяна на бизнес
правилата в хода на изпълнение на финансовата
година корекциите във формата на XML файл
се извършват в срок от един месец. Новият
формат на отчетния файл влиза в сила един
месец след публикуването му на интернет
страницата на НЗОК.
§ 10. Директорите на РЗОК осъществяват
ежедневен мониторинг на лечебните заведения,
договорни партньори на НЗОК, формиращи
най-голям разход на територията на съответната РЗОК.
§ 11. Този рамков договор за денталните
дейности се сключва на основание чл. 53, ал. 1
ЗЗО и се обнародва в „Държавен вестник“.
§ 12. Неразделна част от този договор са
следните приложения, които се подписват от
страните по договора и се обнародват в притурка към „Държавен вестник“:
приложение № 1 „Правна рамка“;
приложение № 2 „Първични медицински
документи“;
приложение № 3 „Документи, свързани с
оказване на медицинска и дентална помощ на
лица, осигурени в други държави“;
приложение № 4 „Финансови документи“;
приложение № 5 „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с изпълнители на
извънболнична дентална помощ“;
приложение № 6 „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са
освободени от заплащане на такса по чл. 37,
ал. 1 ЗЗО“.
За Националната
За Българския
здравноосигурителна каса:
зъболекарски
Надзорен съвет:
съюз:
Владислав Горанов
Д-р Николай Шарков
Ивайло Московски		
Д-р Георги Димов
Десислава Димитрова
Д-р Светослав Гачев
Гергана Павлова
Д-р Явор Голчев
Григор Димитров
Д-р Георги Сойтариев
Красимир Стефанов
Д-р Румен Тодоров
Румен Иванов
Д-р Борислав Миланов
Диана Хаджиангелова		
Д-р Петя Колева
Управител на НЗОК:
Д-р Валентин Павлов
Д-р Нели Нешева
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Министър на здравеопазването:
Д-р Стефан Константинов
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 47 от 2010 г. за организацията, дейността
и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти
(ДВ, бр. 75 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 3 със следното съдържание:
„3. при констатирано нарушение на забраната по чл. 14а;“
б) досегашните т. 3 – 6 стават съответно
т. 4 – 7.
2. В ал. 3 изразите „ал. 1, т. 2 и 3“ и „т. 4
и 5“ се заменят съответно с „ал. 1, т. 2 – 4“
и „т. 5 и 6“.
§ 2. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. При осъществяване на функциите
си като национални консултанти медицинските специалисти не могат да извършват
дейности, които стимулират предписването,
продажбата или употребата на конкретни
лекарствени продукти.“
Министър: Ст. Константинов
11038

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Националната
служба за растителна защита (обн., ДВ, бр. 46
от 2004 г.; изм., бр. 32 от 2005 г., бр. 88 от
2008 г. и бр. 31 от 2009 г. )
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 19 думите „научноизследователска,
научно-приложна“ се заличават.
2. В т. 22 думите „и научните изследвания“
се заличават.
§ 2. В чл. 5, ал. 5 думите „и Института за
защита на растенията“ се заличават.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ числото „476“
се заменя с „402“.
2. В ал. 4 точка 4 се отменя.
3. В ал. 6 думите „т. 2, 3 и 4“ се заменят с
„т. 2 и 3“.
§ 4. Членове 15, 16 и 17 се отменят.
§ 5. В чл. 24, т. 12 думите „научни продукти“
се заличават.
§ 6. В приложението се правят следните
изменения:
1. В колона две:
а) на първи ред числото „476“ се заменя с
„402“;
б) на шести ред числото „24“ се заменя с „22“;
в) на осми ред числото „16“ се заменя с „14“;
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г) на десети ред числото „449“ се заменя
с „377“;
д) на дванадесети ред числото „329“ се заменя с „330“.
2. Петнадесети ред се заличава.
Заключителна разпоредба
§ 7. Устройственият правилник влиза в сила от
деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър: Цв. Димитров
10857

Наредба за изменение на Наредба № 3 от 1999 г.
за създаване и поддържане на регистър на
земеделските производители (обн., ДВ. бр. 10
от 1999 г.; изм., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от
2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20
от 2005 г., бр. 3, 23 и 48 от 2007 г. и бр. 2 от
2008 г.)
§ 1. В чл. 8 ал. 3 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“
За министър: Цв. Димитров
11143

Наредба за допълнение на Наредба № 6 от
2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода
и нейните кръстоски (ДВ, бр. 29 от 2007 г.)
§ 1. В т. 2 на приложение № 1 към чл. 2 се
добавя „ – община Царево“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Цв. Димитров
10908

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1027 от 2010 г. за организацията
и дейността на звената „Общинска полиция“
в Република България (ДВ, бр. 42 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При прекратяване на служебното правоотношение на служител от общинска полиция
по реда на ЗМВР съответната община дължи
обезщетенията по чл. 252 ЗМВР пропорционално на прослужените години като служител в
общинска полиция.“
2. Създава се нова ал. 4:
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„(4) Обезщетението за неизползван платен
годишен отпуск за времето, докато служителят
е бил служител в общинска полиция, се дължи
от съответната община.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 1 – 3“ се заменят с „ал. 1 – 5“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Цв. Цветанов
10824

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
НАРЕДБА № 54
от 13 декември 2010 г.

за дейността на националната система за
мониторинг на шума в околната среда и за
изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от
промишлените източници на шум в околната
среда
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. редът и начинът на функциониране на
националната система за мониторинг на шума
в урбанизираните територии, наричана понататък „национална система за мониторинг
на шума“;
2. изискванията за провеждане на собствен
мониторинг и предоставяне на информация от
промишлените източници на шум в околната
среда.
Чл. 2. Целта на наредбата е оценката на
шумовото натоварване в урбанизираните територии, създавано от основните източници
на шум.
Чл. 3. Оценката на шумовото натоварване
се извършва въз основа на стойностите на
показателите за шум.
Раздел II
Национална система за мониторинг на шума
в урбанизираните територии
Чл. 4. Дейностите на националната система
за мониторинг на шума са:
1. провеждане на системни наблюдения за
определяне състоянието на шумовото натоварване;
2. обработване, анализиране и съхраняване
на информацията за състоянието на шумовото
натоварване;
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3. осигуряване на достоверност на данните
от стратегическите карти за шум и предоставяне на информация за разработване на планове за действие за намаляване на шумовото
натоварване;
4. осигуряване на информация при извършване на оценка на вредните ефекти на шума
върху здравето на населението;
5. осъществяване на информационен обмен.
Чл. 5. (1) Националната система за мониторинг на шума обхваща всички агломерации
и преминаващите през тях участъци от основните пътища, основните железопътни линии
и основните летища, както и промишлените
източници на шум.
(2) В националната система за мониторинг
на шума могат да бъдат включени и други
по-малки населени места след мотивирано
предложение на директора на съответната
регионална инспекция по опазване и контрол
на общественото здраве (РИОКОЗ), на чиято
територия се намира населеното място, до
главния държавен здравен инспектор.
Чл. 6. (1) Националната система за мониторинг на шума включва пунктове, разпределени,
както следва:
1. в райони, прилежащи към пътни, железопътни и въздушни трасета;
2. в райони на промишлени източници на
шум;
3. в райони на обекти, подлежащи на усилена шумозащита.
(2) Броят, разположението и разпределението на пунктовете за мониторинг на шума,
както и периодичността на измерванията и/
или изчисленията се определят по методика,
утвърдена от министъра на здравеопазването.
Чл. 7. Дейността на националната система
за мониторинг на шума се организира на национално и регионално ниво.
Чл. 8. Директорът на Националния център
по опазване на общественото здраве (НЦООЗ)
организира и ръководи методически националната система за мониторинг на шума.
Чл. 9. Директорите на РИОКОЗ организират
и провеждат мониторинга на шума в урбанизираните територии по чл. 5.
Чл. 10. (1) За урбанизираните територии
по чл. 5 се изготвят програми за мониторинг
на шума.
(2) Програмите по ал. 1 съдържат:
1. описание на обекта на мониторинг;
2. брой и разположение на пунктовете за
мониторинг;
3. наблюдавани показатели;
4. период на извършване на измерванията – време на денонощието, сезон, честота на
отчитане на резултатите;
5. териториален обхват;
6. кадрово осигуряване;
7. използвани методи (измерване и/или
изчисление).
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(3) Програмите за мониторинг на шума
в урбанизираните територии се изготвят от
РИОКОЗ, на чиято територия се намират, и
се утвърждават от главния държавен здравен
инспектор.
Чл. 11. Програмите за мониторинг на шума
се актуализират след мотивирано предложение
от директора на РИОКОЗ или кмета на съответната община и се утвърждават от главния
държавен здравен инспектор.
Раздел III
Регистриране, обработка и съхранение на резултатите от измерванията и/или изчисленията от
националната система за мониторинг на шума
Чл. 12. Измерванията и/или изчисленията в
пунктовете за мониторинг на шума се извършват
от акредитирани лаборатории. Резултатите от
измерванията и/или изчисленията се записват
в протоколите съгласно приложения № 1 и 2.
Чл. 13. Регионалните инспекции за опазване
и контрол на общественото здраве:
1. създават база данни, в която събират
данните от всички измервания и/или изчисления, извършвани в пунктовете за мониторинг
на шума, разположени на тяхната територия;
2. изготвят годишни доклади с анализ и
оценка на шумовото натоварване за съответната
урбанизирана територия;
3. предоставят данните по т. 1 с докладите
по т. 2 в НЦООЗ в срок до 15 декември на
същата календарна година.
Чл. 14. Националният център по опазване на
общественото здраве изготвя обобщен годишен
доклад за шумовото натоварване в урбанизираните територии като част от годишния доклад
за състоянието на здравето на гражданите и
го изпраща в Министерството на здравеопазването в срок до два месеца след изтичане на
календарната година.
Чл. 15. Информацията от националната
система за мониторинг на шума е публична и
се съхранява на национално ниво в НЦООЗ
и на регионално ниво – в РИОКОЗ.
Раздел IV
Изисквания за провеждане на собствен мониторинг и контролни измервания от промишлени
източници на шум в околната среда
Чл. 16. (1) Измерванията и/или изчисленията на показателите за шум, излъчван от
промишлени източници, са:
1. собствени периодични измервания, които се възлагат от оператора на промишления
източник по смисъла на Закона за опазване
на околната среда (ЗООС);
2. контролни измервания, които се възлагат от министъра на околната среда и водите,
директорите на регионалните инспекции по
околната среда и водите (РИОСВ) или упълномощени от тях длъжностни лица.
(2) Измерванията по ал. 1 се извършват от
акредитирани лаборатории.
Чл. 17. (1) Текущият контрол на шума от
промишлени източници се извършва по предварително изготвени годишни графици.
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(2) Годишните графици по ал. 1 се изготвят
от РИОСВ, на чиято територия са разположени
съответните промишлени източници, и се съгласуват с Министерството на околната среда
и водите (МОСВ) и Изпълнителната агенция
по околна среда (ИАОС) като неразделна част
от Годишния план за контролната дейност на
РИОСВ.
(3) Контролни измервания извън предвидените с годишните графици по ал. 1 могат да
се извършват:
1. по преценка на компетентните органи по
чл. 16, ал. 1, т. 2;
2. по искане на засегната общественост по
смисъла на ЗООС .
Чл. 18. (1) Собствените периодични или
контролните измервания се провеждат при
следните условия:
1. установен технологичен режим на експлоатация на съответните източници;
2. мощност (капацитет/производителност)
на съответната инсталация не по-малка от
70 % от максималната такава за периода на
измерванията.
(2) Изключение от изискването по ал. 1,
т. 2 се допуска за инсталации, които в продължение на не по-малко от 6 месеца преди
измерването са работили с по-ниска мощност
(капацитет/производителност) от изисквания
та по ал. 1, т. 2 и за периода на измерването
е осигурена работа на всички съоръжения,
източници на шум.
(3) Документите, доказващи обстоятелствата по ал. 2, се представят от оператора на
промишления източник при измерването и
са неразделна част от протоколите по чл. 19.
(4) За промишлени източници с различни
режими на експлоатация собствените периодични или контролни измервания се извършват
за всеки един експлоатационен режим.
Чл. 19. (1) Собствените периодични или
контролни измервания се провеждат в присъствието на законния представител на оператора
или упълномощено от него лице.
(2) Данните за промишления източник,
условията на провеждане на измерванията и
констатираните резултати от измерването се
отразяват в протокол съгласно приложение № 3.
(3) Протоколът по ал. 2 се подписва от лицето, извършило измерванията, и от законния
представител на оператора или упълномощено
от него лице.
(4) В случай че законният представител на
оператора или упълномощеното от него лице
откаже да подпише протокола по ал. 2, протоколът се подписва от свидетел, присъствал
при извършване на измерванията.
(5) Резултатите от собствените периодични или контролни измервания се отразяват
в протоколи от лабораторни изпитвания съгласно приложение № 4. Неразделна част от
протокола е протоколът по ал. 2 и план-скица
на територията на промишления източник в
мащаб или скица с нанесени размери.
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Чл. 20. При извършване на собствените
периодични или контролните измервания длъжностните лица от акредитирани лаборатории
определят за всеки конкретен случай:
1. измерителния контур и разположението
на измерителните точки;
2. нивата на шума в местата на въздействие – чрез директно измерване или чрез изчисление по методиката по т. 4.5 на приложение
№ 3 от Наредба № 6 от 2006 г. за показателите
за шум в околната среда, отчитащи степента на
дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите
за шум в околната среда, методите за оценка
на стойностите на показателите за шум и
вредните ефекти от шума върху здравето на
населението (ДВ, бр. 58 от 2006 г.) (Наредба
№ 6 от 2006 г.).
Чл. 21. (1) При извършване на контролни
проверки на място длъжностните лица, упълномощени от директорите на РИОСВ, установяват:
1. наличието на условията за провеждане на
контролни измервания съгласно чл. 18;
2. режима на работа, местоположението, типа
и състоянието на съоръженията, свързани с
дейността, причиняваща шум в околната среда;
3. типа и състоянието на техническите средства за намаляване на вредното въздействие
на шума при наличие на такива;
4. пълнотата и качеството на данните от
собствени измервания при наличие на задължение за провеждането им.
(2) За резултатите от извършената контролна проверка по ал. 1 се съставя протокол за
проверка в два еднообразни екземпляра.
(3) Проверката се извършва в присъствието
на законния представител на оператора или
упълномощено от него лице.
(4) Когато законният представител на оператора или упълномощено от него лице откаже
да присъства при проверката, тя се извършва
в присъствието на свидетел.
(5) Когато превишаването на граничните
стойности на нивата на шума се установява
въз основа на извършени собствени периодични измервания (СПИ), се съставя констативен
протокол за превишаване на граничните стойности на нивата на шума, без да се извършва
проверката по ал. 1.
Чл. 22. (1) При констатирано превишаване
на граничните стойности на нивата на шум въз
основа на протокола за проверка по чл. 21, ал. 2
и протоколите от лабораторните изпитвания
по чл. 19 длъжностното лице по чл. 21, ал. 1
съставя констативен протокол за превишаване
на граничните стойности на нивата на шума
на основание чл. 28 от Закона за защита от
шум в околната среда (ЗЗШОС).
(2) Констативният протокол по ал. 1 се
съставя в два еднообразни екземпляра.
(3) Констативният протокол се съставя в
присъствието на законния представител на
оператора или на упълномощено от него лице.
(4) Когато законният представителят или
упълномощеното от него лице откаже да присъства при съставянето и не се яви в срок до
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пет работни дни от получаването на писмена
покана, протоколът се съставя в негово отсъствие и в присъствието на свидетел.
(5) Констативният протокол се съставя в
срок до двадесет работни дни от получаването
от контролния орган на протоколите от лабораторните изпитвания по чл. 19.
Чл. 23. (1) Когато превишаването на граничните стойности на нивата на шума се установява въз основа на извършени собствени
периодични измервания, длъжностното лице
по чл. 21, ал. 1 съставя констативен протокол
въз основа на протоколите от лабораторните
изпитвания по чл. 19.
(2) Констативният протокол по ал. 1 се
съставя по реда на чл. 22, ал. 2 – 4 в срок до
тридесет дни от датата на получаването на
резултатите от собствени периодични измервания по чл. 30.
(3) Длъжностното лице по чл. 21, ал. 1 връща
доклада за СПИ по чл. 30 за преработване в
случаите, когато:
1. собствени периодични измервания не са
извършени по методиката по т. 4.5 на приложение № 3 от Наредба № 6 от 2006 г.;
2. протоколите от лабораторни изпитвания
не отговарят на изискванията на чл. 19;
3. местата на въздействие не отговарят на
определението по т. 6 в § 1 от допълнителната
разпоредба;
4. местоположението на местата на въздействие не отговаря на съответната територия
или устройствена зона съгласно таблица № 2
на Наредба № 6 от 2006 г;
5. липсва валиден сертификат за акредитация от страна на лабораторията, извършила
измерванията.
(4) В случаите по ал. 3 директорът на РИОСВ
дава мотивирано указание за отстраняване на
установените несъответствия.
Чл. 24. (1) Въз основа на констативния
протокол по чл. 22 или 23 длъжностното лице
по чл. 21, ал. 1 съставя акт за установяване на
административно нарушение по реда на чл. 42
от Закона за административните нарушения и
наказания.
(2) Актът по ал. 1 се изготвя в срок до десет работни дни от връчване на констативния
протокол.
Чл. 25. (1) Министърът на околната среда
и водите или директорът на РИОСВ издава
наказателно постановление на основание чл. 37
ЗЗШОС въз основа на актa за установяване на
административно нарушение по чл. 24.
(2) Министърът на околната среда и водите
утвърждава със заповед образци на протокола
за проверка, констативния протокол и наказателното постановление.
Чл. 26. При контролни или собствени
измервания граничните стойности на еквивалентните нива на шума не са превишени,
когато едновременно:
1. еквивалентните нива на шума по границата на промишлената площадка, намираща
се в урбанизирана територия, не превишават
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граничните стойности за производствено-складови територии и зони съгласно таблица № 2
на Наредба № 6 от 2006 г.;
2. еквивалентните нива на шума в местата
на въздействие не превишават граничните
стойности за съответната територия или устройствена зона съгласно таблица № 2 на Наредба
№ 6 от 2006 г.;
Чл. 27. Операторът на промишления източник извършва собствени периодични измервания на показателите за шум:
1. при въвеждане в експлоатация на нов
промишлен източник, както и след смяна на
производствената техника и/или промяна в
условията на експлоатация на производственото оборудване;
2. за действащи промишлени източници – не
по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години;
3. в съответствие с условията, определени
в решения по оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС) на инвестиционни
предложения по чл. 99 ЗООС и издадените
комплексни разрешителни по чл. 117 ЗООС .
Чл. 28. Собственикът или ползвателят на
летище извършва собствени непрекъснати
измервания на показателите за шум, включително регистриране, обработка и съхранение
на резултатите, с автоматични средства за
измерване и регистрация в случаите, когато:
1. летището е основно по смисъла на
ЗЗШОС;
2. е констатирано превишаване на граничните стойности на показателите за шум за
дадена агломерация или части от нея, резултат
от дейността на летището.
Чл. 29. Автоматичните средства за измерване
по чл. 28 отговарят на следните изисквания:
1. измерват и съхраняват нивото на шум в
1/2- или 1-секунден интервал;
2. изчисляват показателите за шум – еквивалентно ниво Leq и максимално ниво Lmax;
3. съхраняват информацията в база данни;
4. регистрират шумови събития, предизвикани от кацащи, излитащи и прелитащи въздухоплавателни средства, както и на времевите
параметри на регистрираните събития;
5. имат възможност за автоматично калибриране.
Раздел V
Предоставяне на информация от мониторинга
над промишлените източници на шум в околната среда
Чл. 30. (1) Резултатите от собствените периодични измервания се представят в РИОСВ, на
чиято територия е разположен промишленият
източник, под формата на доклад до един месец
след провеждане на измерването на хартиен и
електронен носител.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа следната
информация:
1 наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище
и адрес на юридическото лице или име, адрес
и ЕГН на физическото лице;
2. лице за контакти – телефон, факс и др.;
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3. описание на основните инсталации и
съоръжения, генериращи шум в границите на
промишления източник, и карта с разположението им;
4. протоколите по чл. 19.
(3) За оператори с издадено комплексно разрешително резултатите по ал. 1 се включват в
годишните доклади по чл. 125, т. 5 ЗООС при
спазване на ал. 2, т. 3 и 4.
Чл. 31. (1) Резултатите от собствените непрекъснати измервания се представят на РИОСВ,
на чиято територия е разположено летището,
под формата на:
1. тримесечни доклади не по-късно от 20
дни след изтичане на тримесечието;
2. годишен доклад не по-късно от три месеца след изтичане на съответната календарна
година.
(2) При необходимост РИОСВ изисква допълнителни данни от провежданите собствени
непрекъснати измервания от собственика,
съответно ползвателя на летището.
Чл. 32. (1) Тримесечните доклади по чл. 31,
ал. 1, т. 1 съдържат следната информация:
1. собственик или ползвател, име и адрес
на летището – източник на шум;
2. лице за контакти – телефон, факс и др.;
3. типове въздухоплавателни средства, опериращи на летището;
4. денонощни, дневни, вечерни и нощни нива
на шума, разпределени по дни от месеците;
5. брой въздухоплавателни средства по направления за отлитане и долитане над пунк
товете за мониторинг;
6. брой превишения на граничните стойности
на показателите за шум и тип на въздухоплавателното средство, предизвикало превишението;
7. брой отклонения на въздухоплавателните
средства от регламентираните направления за
отлитане и долитане на летището.
(2) Годишният доклад по чл. 31, ал. 1, т. 2
съдържа:
1. обобщена информация по тримесечия,
която включва информация от докладите по
ал. 1;
2. картен материал с контурите на авиационния шум за лятно и зимно разписание на
полетите в диапазон през 5 dB(A).
Чл. 33. (1) Годишният доклад за резултатите
от контрола на промишлените източници на
шум в околната среда се изготвя като част от
годишния отчет на РИОСВ и се изпраща в
срок до 6 месеца след изтичане на съответната календарна година в ИАОС на хартиен и
електронен носител.
(2) Годишните доклади за резултатите от
собствените измервания се обобщават от
РИОСВ, на чиято територия са разположени
промишлените източници. Докладите се изпращат в срок до 6 месеца след изтичане на
съответната календарна година в ИАОС на
хартиен и електронен носител.
Чл. 34. На основата на докладите по чл. 32
и 33 ИАОС създава и поддържа база данни за
резултатите от собствените периодични, собствените постоянни и контролните измервания,
включително за осъществяване на дейността
по чл. 12, т. 2 ЗЗШОС.
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Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Основни източници на шум“ са автомобилният, железопътният, въздушният, вод
ният транспорт, промишлените инсталации
и съоръжения, включително за категориите
промишлени дейности съгласно приложение
№ 4 към чл. 117, ал. 1 ЗООС.
2. „Промишлени източници на шум“ са
инсталациите и съоръженията от промишлеността, включително за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към чл. 117,
ал. 1 ЗООС.
3. „Установен технологичен режим на експлоатация“ са отделните периоди на експлоатация на дадена инсталация с изключение на
операциите по въвеждане или извеждане на
оборудването от експлоатация.
4. „Обекти, подлежащи на усилена шумозащита“ са парковете и градините или другите тихи
зони в урбанизираните територии, тихите зони
извън урбанизираните територии или районите в
близост до детски и лечебни заведения, училища
и научноизследователски организации.
5. „Национална система за мониторинг на
шума“ е комплексът от измервателни, аналитични и информационни дейности, чиято цел
е осигуряването на своевременна и достоверна
информация за състоянието на шумовото натоварване в урбанизираните територии.
6. „Място на въздействие“ е точката на измерване или изчисление в най-близо разположените
спрямо промишления източник урбанизирани
територии и извън тях, където е необходимо да
се оцени въздействието на шума от даден източник върху човека и околната среда. Разполага
се на височина 1,5 m от земната повърхност, на
разстояние 2 m от защитаваната от шум сграда, на линията на застрояване или границата
на защитаваното от шум пространство, а при
необходимост и по височината на сградата на
2 m от външната страна на фасадата на нивото
на затворените прозорци.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 11,
т. 6 от Закона за защита от шума в околната
среда.
§ 3. Министърът на здравеопазването и министърът на околната среда и водите издават
указания по прилагането на наредбата.
§ 4. Наредбата влиза в сила един месец след
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 5. Наредба № 2 от 2006 г. за дейността на
националната система за мониторинг на шума
в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне
на информация от промишлените източници
на шум в околната среда (ДВ, бр. 37 от 2006 г.)
се отменя.
Министър на здравеопазването:
Ст. Константинов
Министър на околната среда и водите:
Н. Караджова
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Приложение № 1
Приложение№
1 чл. 12
към
към чл. 12

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
АДРЕС:............................................................................................
ДИРЕКЦИЯ “ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А
АДРЕС:............................................................................................................

ПРОТОКОЛ ЗА КОНТРОЛ НА
УЛИЧЕН ШУМ

ПУНКТ №
наименование

местонахождение

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПУНКТА:
1. Вид на пътното покритие
асфалт, паваж, бетон, др.

2. Състояние на пътното покритие
добро, задоволително, лошо

3. Наклон на улицата в % (2,4,6,8…)

ПЪТЕН УЧАСТЪК
(ВПИШЕТЕ РАЗМЕРИТЕ)

4. Етажност
5. Застрояване

(a)

ширина на пътното поле

(b1,2)

ширина на тротоарите

(c)

разстояние между
сградите по линиите на
застрояване
средно застрояване между сградите по линиите на застрояване

едно / двустранно

6. Движение
едно / двупосочно

7. Брой на пътните платна (общо)

(d1,2)
едно / дву / триредово движение

8. Разделителна ивица на пътя
в метри

(e)

разстояние между застройката
и платното

(f)

зелена ивица

(g)

Място на микрофона и
разстоянието му до
най-близката ос на
пътя (при норма 7,5 m)

озеленяване

9. Озеленяване
тип – трева, храсти, дървета

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО НА ШУМА

Дата

1.

Интензивност
движението
МПС за час
2.

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ:
ПРОВЕЛ КОНТРОЛА:

на
на

Структура на потока на МПС в %
Леки коли

мотоцик
лети

3.

4.

(фамилия, подпис)
(фамилия, подпис)

Товарни
автобуси
карбурат.
5.

Трамваи
коли
дизел
6.

и

Тролейбуси

брой

% от
общия
брой
МПС

брой

% от
общия
брой МПС

7.

8.

9.

10.

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “ЛИ”:

Средна
скорост
(км/ч)

Скорост
на
вятъра
(м/сек)

Еквивал
ентно
ниво на
шума
dB(A)

11.

12.

13.

(фамилия, подпис)
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Приложение № 2

към 2
чл. 12
Приложение№
към чл. 12

Министерство на здравеопазването

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
Адрес:……………………………………………….

ПРОТОКОЛ ОТ
МОНИТОРИНГ

ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А
1. ПУНКТ №

НА ШУМ

наименование

2. НОРМАТИВЕН ДОКУМЕНТ:

местоположение

3. МЕТОД И УСЛОВИЯ НА ИЗПИТВАНЕ:
4. ИЗПОЛЗВАНА АПАРАТУРА:

Шумомер тип

инд. №

5. РЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГА
№

Дата

Еквивалентно ниво на
шума, dB (А)

Гранични стойности на
нивата на шум, dB(A)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ:
(фамилия, подпис)

ПРОВЕЛ
МОНИТОРИНГА:

(фамилия, подпис)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “ЛИ”:

(фамилия, подпис)
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Приложение № 3

Акредитирана изпитвателна лаборатория
………………………………………………..
Сертификат №................................................
(издаден от ............, срок на валидност........)
Адрес:..............................................................
Телефон:................................................……..

към чл. 19,
Приложение
№ 3ал. 2
към чл.19, ал.2

Обект:………………….................................
Подобект:………………...............................
Град:...............................................................
Адрес:.............................................................
Телефон:.........................................................
ЕИК/ Булстат:................................................

ПРОТОКОЛ
№……/………………..
ЗА ПРОВЕДЕНИ КОНТРОЛНИ/СОБСТВЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ
НА НИВАТА НА ШУМ

I. Данни за промишления източник на шум:
1. Предмет на дейност 2. Местоположение на промишления източник на шум:
– описание съгласно Наредба№ 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на
дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната
среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на
населението /жилищни зони и територии, централни градски части, територии подложени на въздействието на
интензивен автомобилен трафик, територии, подложени на въздействието на релсов железопътен и трамваен
транспорт, територии подложени на въздействието на авиационен шум, производствено-складови територии и
зони, зони за обществен и индивидуален отдих, зони за лечебни заведения, зони за научноизследователска и
учебна дейност, тихи зони извън агломерациите /
..................................................................................................................................................................................................
– местоположение на мястото на въздействие /адрес, отстояние в метри до промишления източник, описание на
съответната устройствена зона и територия/
..................................................................................................................................................................................................
3. Въздействие на източника на шум – продължителност на работа в часове
…..............................................................................................................................................................
4. Описание на основните източници на шум в границите на промишления обект:
..................................................................................................................................................................................................
II. Условия на провеждане на измерването:
1. Описание на метеорологичната обстановка:
..................................................................................................................................................................................................
(при наличие на апаратура - данни за температура, налягане, влажност,скорост на вятъра)
2. Описание на режима на работа и натоварването на мощностите:
..................................................................................................................................................................................................
3. Наличие на шум от източници, несвързани с дейността на обекта (шум от близко разположена транспортна
артерия, от съседен обект и др.):
..................................................................................................................................................................................................
4. Разположение на измерителните точки:
..................................................................................................................................................................................................
III. Резултати от измерването:
..................................................................................................................................................................................................
Изчислените резултати по „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от
промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” се отразяват в Протокол от
изпитване.
Настоящият протокол се изготви в два еднакви екземпляра по един за всяка страна.
Извършил измерването:
Подпис:
1…………………………………………….
………………………………………………..
Законен представител на оператора на промишления източник или упълномощено от него лице:
1…………………………………………….
…………………………………………………
Свидетел: *
Дата:...................................................
*Попълва се в случай, че законният представител на оператора или упълномощеното от него лице откаже да
подпише протокола.
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Приложение № 4
към чл.№
19,4 ал. 5
Приложение
към чл. 19, ал.5

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№……/………………..

№ по
ред
1

№ по
ред
1

№ по
ред
1

Лист 1
Всичко листа
Акредитирана лаборатория за изпитване
Сертификат №..............................................
Валиден до ………………………………….
1. Шум ….…………...……………………………………………………………………………………………………….
(наименование на продукта)
2. Заявител на изпитването ………………………………………………………………………… …………………...
(наименование и адрес на заявителя, основание за изпитване, номер и дата на
протокола за проведени контролни/собствени измервания на нивата на шум)
3. Метод на изпитване……………………………………………………………………………………………………..
(стандартизирани или вътрешно-ведомствени методи за изпитване)
4. Период на измерване……………………………………………………………………………………………………
(ниво на шум-дневно, вечерно, нощно и време на измерване)
5. Брой измерителни точки:………………………………………………………………………………………………
(брой, код и описание на измерителните точки, брой измерителни контури)
6. Дата на извършване на изпитването/измерването…………………………………………..…………………......
Ръководител на
лабораторията:……………………………………
(фамилия, подпис, печат)
7. Резултати от изпитването/измерването
Лист 2
7.1. Изпитвания/измервания в обхвата на акредитация
Всичко листа
Резултати от
№ на
Стандартизира
Условия
Стойност и
Единица
изпитването
образеца по
ни/
Наименование на
при
допуск на
на
(стойност,
вх.-изх.
валидирани
характеристиката
показателя* изпитването
величината
неопределеност)
дневник
методи
2
3
4
5
6
7
8
7.2.Изпитвания/измервания, извършени от подизпълнител **
№ на
Стандартизира
Единица
образеца по
ни/
Наименование на
на
вх.-изх.
валидирани
характеристиката
величината
дневник
методи
2
3
4
5

Резултати от
изпитването
(стойност,
неопределеност)
6

7.3.Изпитвания/измервания извън обхвата на акредитация**
№ на
Стандартизира
Единица
образеца по
ни/
Наименование на
на
вх.-изх.
валидирани
характеристиката
величината
дневник
методи

Резултати от
изпитването
(стойност,
неопределеност)

Стойност и
допуск на
показателя*

6

7

2

3

4

5

Стойност и
допуск на
показателя*
7

Условия
при
изпитването
8

Условия
при
изпитването
8

ЗАБЕЛЕЖКАІ: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени
изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС ЕN ISO/IEC 17025.
ЗАБЕЛЕЖКАІІ:Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния
протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.
ЗАБЕЛЕЖКАІІІ:Неразделна част от протокола за изпитване е протокола по Приложение № 3 към чл.19, ал.2 и план скица
на територията на промишления източник.
* - Съгласно нормативен документ
**- Когато е приложимо
Провел изпитването:
Ръководител на
1...........................................
лабораторията:…………………………………………….
(фамилия, подпис, печат)
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № H-33
от 9 декември 2010 г.

за реда за изготвяне на Регистър за отчитане
на служебните дела и начина на определяне
на уникалните инвентарни номера на служебните дела
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат редът за
изготвяне на Регистър за отчитане на служебните дела и начинът на определяне на
уникалните инвентарни номера на служебните дела на военнослужещите в Министерството на отбраната, в структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и в
Българската армия.
Чл. 2. Ръководителите на съответната
административна структура, командващите/
командирите/началниците на командвания
(щабове) и на самостоятелни военни формирования от Българската армия организират
процеса на водене на Регистъра за отчитане
на служебните дела и определянето на уникалните инвентарни номера на служебните
дела на военнослужещите.
Чл. 3. Воденето на Регистъра за отчитане
на служебните дела и определяне на уникалните инвентарни номера на служебните
дела на военнослужещите се осъществява от
определени длъжностни лица от структурите
на човешките ресурси (личен състав).
Чл. 4. Длъжностните лица по чл. 3 изпълняват функционалните си задължения в
помещения, предназначени за самостоятелна
работа (картотеки), или в общи помещения
за работа с изпълняващи други дейности
служители.
Г л а в а

в т о р а

РЕГИСТЪР ЗА ОТЧИТАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ДЕЛА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ
Раздел I
Предназначение и водене на Регистъра за
отчитане на служебните дела
Чл. 5. В Регистъра за отчитане на служебните дела на военнослужещите се водят
уникалните инвентарни номера на служебните
дела на военнослужещите.
Чл. 6. Регистърът за отчитане на служебните
дела на военнослужещите се води ръчно след
получаване на уникален номер на служебното
дело от „Автоматизираната система за управление на човешките ресурси“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9

Чл. 7. (1) Регистрите за отчитане на служебните дела се водят поотделно за всяка
категория военнослужещи – офицери, офицерски кандидати, сержанти (старшини) и
войници (матроси).
(2) Регистърът за отчитане на служебните
дела се извежда в регистратурата на военното
формирование/структура.
(3) Регистърът за отчитане на служебните
дела се съхранява от определени длъжностни
лица от структурите на човешките ресурси
(личен състав) съгласно Закона за защита на
личните данни.
Раздел II
Определяне на уникалните инвентарни номера на служебните дела на военнослужещите
Чл. 8. (1) В „Персоналния лист (АСК)“ от
„Автоматизираната система за управление
на човешките ресурси“ всеки военнослужещ
получава номер на служебното си дело.
(2) Номерът, генериран от „Автоматизираната система за управление на човешките
ресу рси“, се явява у ника лен инвен тарен
номер на служебното дело на съответния
военнослужещ.
Чл. 9. Определените длъжностни лица по
чл. 3 при работата си в „Автоматизираната
система за управление на човешките ресурси“
спазват изискванията, регламентирани в Инструкция № И-1 от 17.01.2003 г. на министъра
на отбраната за защита на информацията в
„Автоматизираната система за управление на
човешките ресурси“.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В шестмесечен срок след годишното
разместване през 2011 г. служебните дела в
Министерството на отбраната, командването
(щабовете), самостоятелните военни формирования и структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната се завеждат в
Регистър за отчитане на служебните дела на
военнослужещите.
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 156, ал. 4 от Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, приет с ПМС № 46
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм.,
бр. 63 от 2010 г.).
§ 3. За отчитане на служебните дела във
службите „Военна полиция“ и „Военна информация“ се създават и водят отделни регистри
от този на военнослужещите от Въоръжените
сили.
За министър: В. Радев
10689
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Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под
наем на имоти от жилищния фонд на МО и
за изплащане на компенсационни суми на
военнослужещите и цивилните служители,
които живеят при условията на свободно
договаряне (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 2, т. 2 след думата „договаряне“ се добавя „в населеното място, в което
служат (работят)“.
§ 2. В чл. 26 ал. 1 се изменя така:
„(1) При прекратяване на правоотношението
за изпълнение на военна служба, на служебното
или трудовото правоотношение в Министерството на отбраната, Българската армия или
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната с лицето, на чието име е издадена
заповедта за настаняване, договорът за наем
не се прекратява, ако неговият съпруг/а е военнослужещ или цивилен служител и отговаря
на условията на чл. 12, ал. 1, т. 2.“
§ 3. В чл. 27 ал. 2 се изменя така:
„(2) Лицата по ал. 1, т. 2 и 3 се настаняват
под наем в жилища по този раздел за срока на
заеманата от тях длъжност, ако те и членовете
на техните семейства отговорят на изискванията
по чл. 7, ал. 1, т. 2.“
§ 4. В чл. 31 ал. 8 се изменя така:
„(8) В жилищните помещения в общежитията сам служител и двучленно семейство се
настаняват в едностайни помещения, а семейства с 3 и повече членове – при възможност
в двустайни помещения или в две едностайни
жилищни помещения.“
§ 5. В чл. 36, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. ползват жилища при условията на свободно договаряне в населеното място, в което
служат (работят), които не са собственост на
техни съпрузи/съпруги, роднини по права линия
без ограничения, по съребрена линия до втора
степен включително и по сватовство до втора
степен включително.“
§ 6. В § 4 ал.1 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„(1) Лицата, заварени като наематели на
жилища от жилищния фонд на Министерството
на отбраната по отм. § 165 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
(обн., ДВ, бр. 49 от 2000 г.; изм., бр. 34 от
2001 г.), имат право да ги ползват пожизнено
под наем, ако:
1. са на възраст над 65 години;
2. те и членовете на техните семейства не са
закупували жилище от фонда на министерството;
3. те и членовете на техните семейства не
притежават на територията на страната собствен
имот, годен за постоянно обитаване;
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4. те и членовете на техните семейства не
са извършвали разпоредителни действия със
собствен жилищен имот или вила, годни за
постоянно обитаване, през последните десет
години.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Натрупани финансови задължения от
26.02.2010 г. до датата на привеждане на наемните правоотношения в съответствие с Наредба
№ Н-22 от 2010 г. могат да се издължат доброволно от наемателите на имоти от жилищния
фонд на Министерството на отбраната в срок
до 31.03.2011 г. по сметката на Министерството на отбраната, дирекция „Финанси“, с IBAN
BG61BNBG96613000152201 при БНБ – ЦУ.
Банковите документи, удостоверяващи плащането, да се представят от наемателя в Главна
дирекция „Инфраструктура на отбраната“.
§ 8. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: А. Ангелов
11123

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2001 г. за превоз на товари с
железопътен транспорт (ДВ, бр. 92 от 2001 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „както и особени разпоредби по отношение превоза на частни вагони,
на контейнери и др.“ се заличават.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) думите „е длъжен да извърши всякакъв
превоз“ се заменят с „извършва превоза“;
б) в т. 1 думите „отговаря на“ се заменят
със „спазва“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Превозвачът приема за превоз товари
от и за гари, обявени за извършване на товаро-разтоварна дейност в документа за състоя
нието на мрежата, издаден от управителя на
железопътната инфраструктура.“
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1, в края на текста се поставя запетая
и се добавя „и/или Приложение 2 на СМГС“.
2. В т. 3 думите „пътните съоръжения“ се
заменят с „железния път и съоръженията“.
§ 4. В чл. 5, т. 1 думите „RID и“ се заменят
с „RID или“ и думите „или по споразумение
между превозвача и клиента“ се заличават.
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§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в отправната гара“ се
заличават.
2. В ал. 2 преди думите „чл. 84“ се добавя
„чл. 83 и“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изпращачът предоставя на превозвача
надлежно попълнена и подписана товарителница, която придружава пратката от отправната
до получаващата гара.“
§ 6. В чл. 7, ал. 1, т. 1 думата „изключителни“ се заличава.
§ 7. В чл. 19 ал. 2 се изменя така:
„(2) Натоварването се извършва равномерно
по надлъжната и напречната ос на вагоните,
като товарът се укрепва съгласно действащите
указания за натоварване, съдържащи се в Ръководствата за натоварване – том І и ІІ (RIV),
на Международния съюз на железниците (UIC)
и Приложение 14 към СМГС – Правилник
за разполагане и укрепване на товарите във
вагоните и контейнерите.“
§ 8. В чл. 24 думите „в получаващата гара“
се заличават и пред думите „изпращачът носи
отговорност“ се добавя „в този случай“.
§ 9. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) При превоз на пратки в открити вагони
изпращачът маркира товара по подходящ и
избран от него начин, съгласуван с превозвача, като отбелязва това в товарителницата.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато при предаване на товара се установи, че маркировката не е нарушена, счита
се, че съдържанието на вагона е записаното
в товарителницата.“
§ 10. В заглавието на раздел VII думите
„брой и тегло“ се заменят с „броя и теглото“.
§ 11. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „от
превозвача“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „БДС EN 45001“ се заменят с „БДС EN 45501 Метрологични аспекти
за везни с неавтоматично действие“.
§ 12. В чл. 32, ал. 1, изречение първо след
думите „поканва изпращача“ се добавя „в
отправната гара“ и в края на изречението
думите „в отправната гара“ се заличават.
§ 13. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) На вагонната везна трябва да е извършена първоначална или последваща проверка, да има знак, удостоверяващ извършената
проверка, и да е пломбирана на определените
места в съответствие с типа на везната. Резултатите от проверките и ремонтите, както
и информацията за техническото и метрологичното състояние на везната се записват в
„Дневник за състоянието на везната“, който
се води от собственика на вагонната везна.“
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2. В ал. 2 думите „собственикът на вагонната
везна определя със заповед обучени длъжностни лица“ се заменят с „измерването на
вагонни везни се извършва от обучени лица“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лицата по ал. 2 водят прошнурован
и прономерован дневник за вписване на резултатите от измерванията. В дневника се
вписват следните данни за всяко измерване:
дата, номер на вагон, вид на товара, изпращач, получател, номер на товарителницата,
бруто тегло, тара тегло, нето тегло и подпис
на лицето, което прави измерването.“
§ 14. В чл. 37, в края на изречение второ
се поставя запетая и се добавя „за вътрешни
превози, а за пратки в международно съобщение се съхранява от превозвача или от
изпращача в случаите по чл. 30, ал. 1, т. 3“.
§ 15. В чл. 38, ал. 2 думата „извършва“ се
заменя с „организира“.
§ 16. В чл. 54 ал. 4 се изменя така:
„(4) В международно съобщение изменението на превозния договор от получателя
се извършва въз основа на разпоредбите на
Единните правила за договора за международен железопътен превоз на товари – CIM
(Притурка „Б“ към Конвенцията за международни железопътни превози – COTIF) или
Съглашението за международно железопътно
товарно съобщение от 1951 г. (СМГС).“
§ 17. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В международно съобщение изчислението се прави в съответствие с международните
договори и споразумения, по които Република
България е страна.“
§ 18. В чл. 64 ал. 3 се отменя.
§ 19. В чл. 79 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Зачисляването на вагоните за разтоварване и връщането им след разтоварване се
извършва с предавателна ведомост, в която се
записват номерът на вагона, датата и часът,
и се подписва от представители на предаващата и приемащата страна. При отсъствие на
една от страните предавателната ведомост се
подписва от двама свидетели.“
§ 20. В чл. 80, ал. 1 в края на текста се
добавят думите „на превозвача“.
§ 21. В чл. 81 ал. 3 се отменя.
§ 22. В чл. 87, ал. 1 думата „изпращача“
се заменя с „получателя“.
§ 23. В чл. 88 в края на текста се поставя запетая и се добавя „а в международно
съобщение – по образеца и при условията
съгласно международните договори, по които
Република България е страна.“

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

§ 24. В чл. 90, ал. 1 думите „(ДВ, бр. 28
от 1981 г.)“ се заменят с „(обн., Изв., бр. 61
от 1959 г.; доп., бр. 62 от 1961 г.; изм., бр. 55
от 1962 г.; доп., бр. 63 от 1962 г.; изм. и доп.,
бр. 67 от 1962 г.; доп., бр. 78 от 1962 г.; изм. и
доп., ДВ, бр. 4 от 1964 г.; изм., бр. 5 от 1964 г.;
доп., бр. 10 от 1964 г.; изм., бр. 60 от 1964 г.,
бр. 23 от 1969 г.; доп., бр. 3 от 1972 г.; изм. и
доп., бр. 14 от 1976 г., бр. 28 от 1980 г.; доп.,
бр. 41 от 2007 г.)“.
§ 25. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „ликвидация“ се
добавя „чрез продажба или унищожаване“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При отказ на получателя да освободи
товара незабавно се уведомява изпращача за
искане на указания или ако е записал в товарителницата, товарът му се връща. В случай
че изпращачът не даде указания, товарът
подлежи на ликвидация чрез продажба или
унищожаване в сроковете по ал. 1 или по ал. 3.“
§ 26. В чл. 111 думите „Хигиенно-епидемиологичния институт (ХЕИ)“ се заменят с
„Регионална инспекция за опазване и контрол
на общественото здраве (РИОКОЗ)“.
§ 27. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 5 се изменя така:
„5. „Тарифа“ е документ на превозвача,
който съдържа всички необходими указания
за изчисляване на превозни цени и добавки,
както и начина на извършване на превозите.“
Министър: Ал. Цветков
10793

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2005 г. за реда за възстановяване на
30 на сто от внесените осигурителни вноски
от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на
хората с увреждания, членуващи в национално
представителните организации на хора с увреждания и в национално представителните
организации за хората с увреждания (обн.,
ДВ, бр. 46 от 2005 г.; изм., бр. 47 от 2006 г.)
§ 1. Заглавието на наредбата се изменя така:
„Наредба за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и
специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания,
членуващи в национално представителните
организации на и за хора с увреждания“.
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът
за възстановяване на внесени осигурителни
вноски от работодатели и специализирани
предприятия, трудово-лечебни бази и коопе-
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рациите на хората с увреждания, членуващи
в национално представителните организации
на и за хора с увреждания, за държавно обществено осигуряване, задължително здравно
осигуряване и допълнително задължително
пенсионно осигуряване.
(2) На работодателите се възстановяват
30 на сто от внесените осигурителни вноски
само за наетите и работещи в тях по трудово
правоотношение хора с увреждания.
(3) На специализираните предприятия,
трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално
представителните организации на и за хора
с увреждания, се възстановяват 50 на сто от
внесените осигурителни вноски за работещите,
влизащи в списъчния брой на персонала.“
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) след думите „чл. 26“ се добавя „ал. 1“;
б) в т. 2 думите „Националната агенция
по приходите“ се заменят с „Националната
агенция за приходите“, а след думите „хора с
увреждания“ се добавя „по месеци“;
в) създава се т. 3:
„3. служебна бележка от съответните териториални структури на Агенцията по заетостта
за наличие или липса на наети лица по реда на
Закона за насърчаване на заетостта; при наличие
на такива лица те се изписват поименно с ЕГН
и с уточнен период на субсидиране.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Документите по ал. 1 се представят
в Агенцията за хората с увреждания в срок
до три месеца след изтичане на съответното
тримесечие. При непредставянето им в срок
работодателят губи право на преференцията
по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за интеграция
на хората с увреждания за съответния период.“
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения
1. В ал. 1:
а) думите „национално представителните
организации на хората с увреждания и в национално представителните организации за
хората с увреждания“ се заменят с „национално
представителните организации на и за хората
с увреждания“;
б) в т. 2 след думата „правоотношение“ се
добавя „по месеци“;
в) създава се т. 3:
„3. служебна бележка от съответните териториални структури на Агенцията по заетостта
за наличие или липса на наети лица по реда на
Закона за насърчаване на заетостта; при наличие
на такива лица те се изписват поименно с ЕГН
и с уточнен период на субсидиране.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Документите по ал. 1 се представят
в Агенцията за хората с увреждания в срок
до три месеца след изтичане на съответното
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тримесечие. При непредставянето им в срок
специализираните предприятия и кооперации на
хората с увреждания губят право на преференцията по чл. 40, ал. 1 от Закона за интеграция
на хората с увреждания за съответния период.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „обобщена справка“ се
заменят с „обобщени справки“, а след думите
„чл. 26“ се добавя „ал. 1“.
2. В ал. 2 думата „седемдневен“ се заменя
с „едномесечен“.
§ 6. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Всеки работодател, ползващ преференцията по чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1
от Закона за интеграция на хората с увреждания,
е получател на минимална помощ по смисъла
на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията
от 15 декември 2006 г. относно прилагането на
членове 87 и 88 от Договора към минималната
помощ (OB L 379 от 28.12.2006 г.).
(2) Преференцията по ал. 1, имаща характер на минимална помощ, не се прилага по
отношение на работодател, който:
1. осъществява дейност в отрасъл рибарство и аквакултури съгласно Регламент (ЕО)
№ 104/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти
от аквакултури;
2. осъществява дейност по първично производство на селскостопански продукти, посочени
в Приложение І към Договора за създаване на
Европейската общност;
3. осъществява дейност по преработка и реализация на селскостопански продукти, посочени
в Приложение І към Договора за създаване на
Европейската общност;
4. осъществява дейност в отрасъл въгледобив
съгласно Регламент (ЕО) № 1407/2002 на Съвета
относно държавните помощи за въгледобивната
промишленост;
5. е предприятие в затруднение;
6. инвестира в товарни автомобили, когато те
се предоставят на предприятия, осъществяващи
шосейни превози на товари за други лица, или
се предоставят срещу възнаграждение;
7. инвестира в активи, използвани в дейности, свързани с износ за трети страни или
държави – членки на Европейския съюз.
(3) Общият размер на преференцията по
ал. 1, предоставена на всеки един работодател,
не може да надхвърля левовата равностойност
на 200 000 евро за период от три данъчни години, а ако работодателят осъществява дейност
в отрасъл „шосеен транспорт“, общата сума не
може да надхвърля левовата равностойност на
100 000 евро за период от три данъчни години.
Тези прагове се прилагат независимо от форма-
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та на минималната помощ или преследваната
цел и независимо от това, дали помощта се
финансира изцяло или частично с ресурси на
Европейския съюз.
(4) Минималната помощ, получена като
преференция по ал. 1, не се натрупва с държавна помощ за същите приемливи разходи
от други източници или решение за групово
освобождаване.
(5) Всеки работодател, получил преференция
по ал. 1, попълва декларация в писмена или
електронна форма за получените от него други
минимални помощи през двете предшестващи
данъчни години и през текущата година.
(6) Средствата, получени като преференция от работодателите по чл. 26, ал. 1, т. 1 и
чл. 40, ал. 1 от Закона за интеграция на хората
с увреждания, се докладват по реда, предвиден
в чл. 11 от Закона за държавните помощи и
чл. 8 от Правилника за прилагане на Закона
за държавните помощи (обн., ДВ, бр. 26 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2007 г., бр. 10 от
2009 г.; изм., бр. 3 от 2010 г.).“
§ 7. Създава се Раздел ІІІ:
„Раздел III
Контрол
Чл. 6. (1) Контролът по разходване на
средствата по тази наредба се извършва от
Агенцията за хората с увреждания.
(2) Работодателите и специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания
представят ежегодно до 31 януари на следващата
година справка за изразходените средства по
утвърден образец от изпълнителния директор
на Агенцията за хората с увреждания.
Чл. 7. (1) При установено неправомерно
разходване на средствата по тази наредба от работодателите и специализираните предприятия и
кооперации на хората с увреждания Агенцията
за хората с увреждания дава предписания с
фиксиран срок за отстраняване на нарушението.
(2) При установено повторно неизпълнение
работодателите и специализираните предприятия
и кооперации на хората с увреждания възстановяват в едномесечен срок неправомерно израз
ходената сума заедно със законната лихва по
сметката на Агенцията за хората с увреждания.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 януа ри 2011 г.
§ 9. От 1 април 2011 г. документите по
чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 3, ал. 1, т. 3 се изискват
служебно от Агенцията за хората с увреждания.
Министър: Т. Младенов
11142
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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.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и 7 от Закона
за Националната агенция за приходите и чл. 20,
ал. 4 и 5 от Закона за статистиката, чл. 92, ал. 3,
чл. 219, ал. 4, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 ЗКПО
и чл. 51 ЗДДФЛ, както и с оглед оптимизиране
на процеса на подаване на годишен отчет за
дейността пред Националния статистически институт и Националната агенция за приходите с
тази съвместна заповед определяме реда, начина
и сроковете за подаване на годишния отчет за
дейността на задължените съгласно посочените
по-горе разпоредби лица (респондентите) и утвърждаваме образци на съответните формуляри:
I. Групи задължени лица, съдържание и форма
на годишния отчет за дейността и разпространение на формулярите
Дефинират се следните групи юридически и
физически лица, съответно респонденти, които
през 2011 г. следва да подадат годишен отчет за
дейността (ГОД):
1. нефинансови предприятия, несъставящи
баланс (ЕТ);
2. нефинансови п редп ри я т и я, съставящи
баланс;
3. предприятия в ликвидация или в несъстоятелност;
4. предприятия с нестопанска цел – сдружения
и фондации, вкл. политически партии, църкви,
читалища и др.;
5. застрахователи;
6. инвестиционни предприятия – инвестиционни посредници, инвестиционни дружества,
управляващи дружества, договорни фондове и
дружества със специална инвестиционна цел;
7. здравноосигурителни дружества;
8. пенсионноосигурителни дружества;
9. пенсионни фондове;
10. бюджетни предприятия;
11. банки.
Съдържанието и формата на годишните отчети за дейността през 2010 г., които следва да
подават отделните групи данъчно задължени
лица, респективно респонденти, съгласно чл. 92,
ал. 3, чл. 219, ал. 4, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3
ЗКПО, чл. 51 ЗДДФЛ и чл. 20 ЗСт, са:
1. за нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) – съгласно приложение № 1;
2. за нефинансовите предприятия, съставящи
баланс – съгласно приложение № 2;

3. за предприятията в ликвидация или в
несъстоятелност – съгласно приложение № 3 и
приложение № 11;
4. за предприятията с нестопанска цел – съгласно приложение № 4;
5. за застрахователите – съгласно приложение № 5;
6. за инвестиционните предприятия – съгласно приложение № 6;
7. за здравноосигурителните дружества – съгласно приложение № 7;
8. за пенсионноосигурителни дружества – съгласно приложение № 8;
9. за пенсионните фондове – съгласно приложение № 9;
10. за бюджетните предприятия – статистически справки съгласно приложение № 10;
11. за банките – годишен финансов отчет
съгласно Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти (МСС) и статистически справки съгласно приложение № 10.
При подаването на годишния отчет за дейността лицата, включително на бюджетна издръжка,
притежаващи клонове, поделения, дейности,
звена и мероприятия, задължително подават
отделни статистически справки за своите поделения, клонове, дейности, звена и мероприятия,
включително и на територията на друга община,
съгласно указанията към всеки формуляр.
Формулярите на годишни отчети на лицата
по т. от 1 до 9 и статистическите справки за
лицата по т. 10 и 11 могат да бъдат изтеглени и
разпечатани от официалните интернет страници
на НСИ и НАП: www.nsi.bg и www.nap.bg.
Формулярите на годишни отчети на лицата
по т. от 4 до 9 включително могат да бъдат
изтеглени в електронен вариант (Excel формат)
от официалните интернет страници на НСИ и
НАП: www.nsi.bg и www.nap.bg.
Комплекти от формулярите на хартиен носител за нефинансовите предприятия, съставящи
баланс, за предприятията с нестопанска цел и
за инвестиционните предприятия ще се предлагат от НСИ срещу заплащане единствено в
териториалните статистически бюра на НСИ.
Формулярът на годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ), на
хартиен носител, ще се разпространява безплатно
в съответните териториални структури на НAП
и в териториалните статистически бюра на НСИ.
II. Условия, ред и законоустановени срокове
за подаване на годишните отчети за дейността
1. Общи разпоредби.
Съгласно чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 4, чл. 252,
ал. 2, чл. 259, ал. 3 ЗКПО и чл. 51 ЗДДФЛ юридическите и физическите лица заедно с годишната
данъчна декларация подават и годишен отчет за
дейността в срок до 31.03.2011 г. – за задължените лица по 3KПO, и в срок до 30.04.2011 г. – за
задължените лица по ЗДДФЛ.
Годишният отчет за дейността може да бъде
подаден по един от следните начини:
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1.1. Подаване по електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в ИС „Бизнес
статистика“ – само за лицата по т. от 1 до 3
вкл., т. 10 и 11.
Годишният отчет за дейност та се подава
(въвежда on-line) чрез интернет достъп до Информационна система „Бизнес статистика“ на
следния интернет адрес – https://isbs.nsi.hg, като
в съответствие с действащата нормативна уредба лицата задължително ползват универсален
електронен подпис.
Подаването на годишния отчет за дейността
по електронен път трябва да е приключило прели подаване на годишната данъчна декларация.
Отчетът се счита за подаден при преминаването
му в статус „Успешно обработен“. В годишната
данъчна декларация задължително се отбелязва
уникалният идентификатор (ID-номер) на успешно обработения отчет в ИС „Бизнес статистика“.
При приемането на декларацията се извършва
контрол за наличието и статуса на въведения
отчет по посочения уникален идентификатор.
1.2. Подаване чрез попълване (в off-line режим) на електронни формуляри (Excel формат)
на отчетите и изпращането им по електронна
поща – само за лицата по т. от 4 до 9 включително.
Електронните формуляри могат да бъдат изтеглени от официалните интернет страници на
НСИ и НАП – www.nsi.bg и www.nap.bg.
След попълване на електронните формуляри
(в off-line режим) изходните файлове задължително се подписват с универсален електронен
подпис в съответствие с нормативната уредба и
се изпращат по електронна поща на e-mail адрес:
Report2010@nsi.bg.
Ако отчетът е попълнен коректно, на e-mail
адреса, от който е изпратен електронният формуляр, се получава отговор с входящ номер от
системата за електронни формуляри. В противен случай се получава съобщение за грешка,
която трябва да се коригира, и формулярът да
се изпрати отново. Времето за получаване на
съобщението (отговора) с входящ номер или за
грешка е до 2 часа от момента на получаване
на отчета на e-mail адреса Report2010@nsi.bg.
НСИ не гарантира доставката на съобщението
в посоченото време при наличие на проблеми
от страна на интернет доставчиците на задължените лица.
Подаването на годишния отчет за дейността трябва да е приключило преди подаване на
годишната данъчна декларация, в която задължително се отбелязва входящият номер, получен
след успешното изпращане на коректните формуляри. При приемането на годишната данъчна
декларация се извършва контрол на посочения
входящ номер.
1.3. Подаване на попълнени формуляри на
хартиен носител.
Попълнени хартиени формуляри на годишен отчет за дейността се подават единствено
с годишната данъчна декларация на хартиен
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носител в съответните териториални структури
на НАП, по пощата с обратна разписка или в
пощенската станция.
Приетата на хартиен носител годишна данъчна
декларация получава уникален входящ номер,
който задължително се записва като входящ
номер и на годишния отчет за дейността.
2. Специфични разпоредби, прилагани за
различните групи лица.
2.1. За нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ), нефинансовите предприятия,
съставящи баланс, предприятията в ликвидация
или в несъстоятелност, както и за бюджетните
предприятия:
Лицата по раздел I, т. 1, 2, 3 и 10 могат да
подадат годишния отчет за дейността си по реда
и при условията на т. 1.1 или т. 1.3.
2.2. За предприятията с нестопанска цел,
застрахователните дружества, инвестиционните
предприятия, здравноосигурителните дружества,
пенсионноосигурителните дружества и пенсионните фондове:
Лицата по раздел I, т. 4, 5, 6, 7, 8 и 9 могат
да подадат годишния отчет за дейността си по
реда и при условията на т. 1.2 или т. 1.3.
2.3. За банките:
Лицата по раздел I, т. 11 подават частта от
годишния отчет за дейността си, представляващ
статистически справки съгласно приложение
№ 10, по реда на т. 1.1.
Годишният финансов отчет, изготвен съгласно
Закона за счетоводството и МСС, се подава заедно
с годишната данъчна декларация независимо от
избрания начин за подаването є.
2.4. За лицата, които нямат задължение за
подаване на годишна данъчна декларация:
Всички лица, които нямат задължение за
подаване на годишна данъчна декларация за
2010 г., но са длъжни да представят годишен
отчет за дейността си през 2010 г. съгласно
чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчета
единствено в информационната система на НСИ
или в съответното ТСБ на хартия.
Заповедта влиза в сила от 01.01.2011 г. и е
със срок на действие до 31.12.2011 г.
Заповедта се п ублик у ва на официа лните
интернет страници на НАП и НСИ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагаме на заместник изпълнителните директори
на НАП, отговорни съответно за анализ на
политиката и методология, международно сътрудничество и информационна система, и за
бизнес процеси и оперативна дейност, както и
на ресорния зам.-председател на НСИ и главния
секретар на НСИ.
Председател на НСИ: М. Коцева
Изпълнителен директор на НАП: Кр. Стефанов
10939
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Приложение №
2 2
Приложение
Приложение 4

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
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА 2010 ГОДИНА
ПРЕЗ 2010 ГОДИНА
Годишният отчет се попълва от всички предприятия с нестопанска цел (сдружения и фондации), създадени и регистрирани съгласно
Годишният отчет се попълва от всички нефинансови предприятия, съставящи баланс, с изключение на банките, застрахователите,
действащото законодателство, на основание на Закона за статистиката и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните фондове, пенсионноосигурителните и здравноосигурителните дружества,
Представянето на годишния отчет в срок до 31 март 2011 г. е задължително съгласно ЗКПО , Закона за статистиката и Националната стабюджетните предприятия и предприятията с нестопанска цел, на основание на Закона за статистиката, Закона за корпоративното
тистическа програма за 2011 година. Предприятията с нестопанска цел, неизвършващи стопанска дейност представят годишния си отчет
подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
само в териториалното статистическо бюро. Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за
Представянето на годишния отчет е задължително съгласно ЗКПО (до 31 март 2011 г.), ЗДДФЛ (до 30 април 2011 г.), Закона за статистиката
статистиката.
и Националната статистическа програма за 2011 година. Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО, чл. 83
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденот ЗДДФЛ и чл. 52 от Закона за статистиката.
циалност.за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
Данните
конфиденциалност.
№
№
1.

Справка за предприятието през 2010 година

Наименование на формуляра
Наименование на формуляра

Стр.
Стр.
2

Справка за
за предприятието
местните единици
за2010
2010година
година
1.2. Справка
през
3. Справка за група предприятия през 2010 година
2.4. Справка
за група
предприятия
презгодина
2010 година
Счетоводен
баланс
към 31.12.2010

4

5. Отчет за приходите и разходите за 2010 година
3. Счетоводен баланс към 31.12.2010 година
6. Отчет за собствения капитал за 2010 година
Отчет за приходите и разходите за 2010 година за нестопанска дейност със Справка за административните разходи по видо4.7. Отчет за паричните потоци за 2010 година
ве и разходите за и приходите от дарения за 2010 година
8. Справка за приходите и разходите от лихви за 2010 година
Отчет за приходите и разходите за 2010 година със Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности
5.9. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2010 година
за 2010 година
10. Справка за разходите за придобиване и поддържане на дълготрайни материални (ДМА) и нематериални (ДНМА) активи
6. Отчет за паричния поток за 2010 година
с екологично предназначение за 2010 година
11. Справка за платените данъци и такси, свързани с околната среда за 2010 година
7. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2010 година
12. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2010 година
8. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към
към 31.12.2010
31.12.2010 година
година
13.
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14. Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2010 година
9. Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2010 година
15. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010 година

28

16. Справка за приходите
чуждестранните
преки от
инвестиции
към година
31.12.2010 година
10.
и разходите
лихви за 2010
17. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2010 година
11.
за заетите
лица, средствата
зана
работна
и други
разходи заоттруд
за 2010 година
18. Отчет
Справка
за приходите
от продажби
стоки, заплата
материали
и комисионни
търговско-посредническа
дейност в раздел
“Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт” през 2010 година
12.
за ипридобиване
дълготрайни
материални
активи за 2010 година
19. Справка
Справка за
за разходите
продажбите
търговските на
обекти
през 2010
година

34
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16
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21
23
24
25
30
36
38
40

20. Отчет за наличностите, постъпленията и разходите на суровини и материали за 2010 година
13. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2010 година
21. Отчет за разходите на горива и енергия за 2010 година
14.
данъци и такси, и
свързани
с околната
среда за
2010
година
22. Справка за платените
научноизследователската
развойна
дейност (НИРД)
през
2010
година

44

23. Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2008 - 2010 година
15. Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията с нестопанска цел към 31.12.2010 година
24. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти през 2010 година

57

49
52
63
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

БРОЙ 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
нетните приходи от
продажби през 2010 г. в %

Код по КИД2008**

Код по НКИД2003**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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
На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва дейност?
Ако броят на местата е повече от 1, попълнете и съответния брой приложения „Данни за местните единици”.
Населено място, в което предприятието извършва преобладаващата си дейност.
Област
Община
Код по ЕКАТТЕ**

Град/село

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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СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2010 Г.

ДАННИ ЗА МЕСТНАТА ЕДИНИЦА
Пореден номер
Наименование на местната единица:

Място на извършване на дейността:
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код

Код на Поречие**

Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс ***

Телефони ***
Вид дейностописание
Бруто приходи от продажби (вкл. акцизи, без ДДС) - хил. лева
Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение
Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол
Среден брой през годината на работещите собственици
Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор
и не работят при друг работодател
Разходи за възнаграждения (вкл. сумите по граждански договори на наетите лица,
които имат само граждански договор и не работят при друг работодател ) - хил. лева
Размер на направените инвестиции - хил. лева

* Попълва се 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
Местни единици:
Съгласно определението на ЕВРОСТАТ, местна единица „МЕ” е предприятие или част от предприятие, което извършва дейност на собствен
адрес и с постоянен персонал (минимум един човек на непълен работен ден). Предприятието, отговорно за една или повече МЕ трябва да
има възможност да предоставя информация за нея/тях.
“Наименование на МЕ”: Името на МЕ трябва да е уникално. То се образува като към името на предприятието се прибави населеното
място, район, квартал или ж.к.. В случай, че има повече от една местна единица в един и същ район/квартал/ж.к. се добавя описание
или пореден номер. Ако управлението на предприятието е на адрес, различен от този на описаните местни единици, създайте и местна
единица на офиса, от който се извършва управлението. За такава местна единица името се формира като към името на предприятието се
добави текста „- ОФИС”.
“Място на извършване на дейността” е възможно най-детайлният адрес на местната единица, за който предприятието може да
предостави данни (подробен адрес, населено място, община, област).
“Бруто приходи от продажби” (вкл. акцизи, без ДДС) за местната единица – хил. лева. Сумата от брутните приходи от продажби в
местните единици да е равна на код 15500 на Раздел І от „Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2010
година” за предприятието.
“Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение” за местната единица. Сумата от наетите лица
в местните единици да е равна на код 1000, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010
година” за предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол” за местната единица. Сумата от наетите лица по
договор за управление и контрол в местните единици да е равна на код 1400, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата
и други разходи за труд за 2010 година” за предприятието.
“Среден брой през годината на работещите собственици” за местната единица. Сумата от работещите собственици в местните
единици да е равна на код 1600, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010 година” за
предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател” за местната
единица. Сумата от наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател в местните единици да е равна
на код 1510, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010 година” за предприятието.
“Разходи за възнаграждения (вкл. сумите по граждански договори на наетите лица, които имат само граждански договор и не
работят при друг работодател )” за местната единица – хил. лева. Сумата от разходите за възнаграждения за всички въведени местни
единици да бъде равна на сумата от разходите за възнаграждения на предприятието - код 10310, к.1 от „Отчет за приходите и разходите
за 2010 година” и гражданските договори на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател - код
31121, к.1 Раздел ІІІ от „Отчет за приходите и разходите за 2010 година.
“Размер на направените инвестиции” за местната единица – хил. лева. Сумата от размера на направените инвестиции във всички
въведени местни единици да бъде равна на направените инвестиции общо за предприятието. Инвестициите на предприятието включват
действително извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи - код 4500, к.3 от „Справка за разходите за
придобиване на дълготрайни материални активи за 2010 година”.
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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. Записан, но невнесен капитал

01000

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

02110

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

02120

в това число:
За водноелектрически централи

02121

За вятърни генератори

02122

За слънчеви колектори

02123

За термопомпи

02124

Търговска репутация

02130

Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане

02140

в т. ч. предоставени аванси
Общо за група I

02141
02100

II. Дълготрайни материални активи
Земи и сгради

02210

Земи

02211

Сгради

02212

Машини, производствено оборудване и апаратура

02220

в това число:
За водноелектрически централи

02221

За вятърни генератори

02222

За слънчеви колектори

02223

За термопомпи

02224

Съоръжения и други

02230

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане

02240

в т. ч. предоставени аванси
Общо за група ІI

02241
02200

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

02310

Предоставени заеми на предприятия от група

02320

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия

02330

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия

02340

Дългосрочни инвестиции

02350

Други заеми

02360

Изкупени собствени акции номинална стойност

02370

Общо за група III

02300

IV. Отсрочени данъци

02400

Общо за раздел Б

02000

8

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 5

АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

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

03110

Незавършено производство

03120

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

03121
03130

Продукция

03131

Стоки

03132

Предоставени аванси
Общо за група I

03140
03100

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

03210
03211
03220
03221
03230
03231
03240
03241
03200

III. Инвестиции
Акции и дялове в предприятия от група

03310

Изкупени собствени акции номинална стойност

03320

Други инвестиции
Общо за група III

03330
03300

IV. Парични средства
Kасови наличности и сметки в страната

03410

Касови наличности в лева

03411

Касови наличности във валута (левова равностойност)

03412

Разплащателни сметки

03413

Блокирани парични средства

03414

Парични еквиваленти

03415

Касови наличности и сметки в чужбина

03420

Касови наличности в лева

03421

Касови наличности във валута

03422

Разплащателни сметки във валута

03423

Блокирани парични средства във валута

03424

Общо за група IV

03400

Общо за раздел В

03000

Г. Разходи за бъдещи периоди

04000

Сума на актива (А+Б+В+Г)

04500
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Собствен капитал
I. Записан капитал
Акционерен капитал

05100
05110

Котирани акции на финансовите пазари

05111

Некотирани акции на финансовите пазари

05112

Други видове записан капитал

05120

ІІ. Премии от емисии

05200

ІІІ. Резерв от последващи оценки

05300

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

05310

IV. Резерви
Законови резерви

05410

Резерв, свързан с изкупени собствени акции

05420

Резерв съгласно учредителен акт

05430

Други резерви

05440

Общо за група ІV

05400

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

05510

Непокрита загуба

05520

Общо за група V

05500

VІ. Текуща печалба (загуба)

05600

Общо за раздел А

05000

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

06100

Провизии за данъци

06200

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

06210
06300
06000

В. Задължения
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите
До 1 година

07101

Над 1 година

07102

Задължения към финансови предприятия

07200

До 1 година

07201

Над 1 година

07202

Получени аванси

07300

До 1 година

07301

Над 1 година

07302

Задължения към доставчици

10

07100

07400

До 1 година

07401

Над 1 година

07402

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

Код на
реда

а

б

Задължения по полици

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

07500

До 1 година

07501

Над 1 година

07502

Задължения към предприятия от група

07600

До 1 година

07601

Над 1 година

07602

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия

07700

До 1 година

07701

Над 1 година

07702

Други задължения

07800

До 1 година

07801

Над 1 година

07802

в това число:
Към персонала

07810

До 1 година

07811

Над 1 година

07812

Осигурителни задължения

07820

До 1 година

07821

Над 1 година

07822

Данъчни задължения

07830

До 1 година

07831

Над 1 година

07832

Общо за раздел В

07000

До 1 година

07001

Над 1 година

07002

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди

08000

в това число:
Финансирания

08001

Приходи за бъдещи периоди

08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г)

08500

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2010 ГОДИНА

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

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

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

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 3

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)

С Т Р. 1 2 9

Код на
реда
б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

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

(Хил. левове)
Видове

а
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)
в т. ч. приходи от населението*
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи
по код 15430)
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 **

Код на
реда

Отчет за
годината

б
15500
15510
15600

1

15700
15710
15711
15800
15810
15900

* 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.
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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

Код на
реда
б
21000
21110
21120
21130
21140

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

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

Раздел III. Разходи за външни услуги ( код на реда 10220, кол. 1)
Видове
а
Разходи за външни услуги
Застраховки
в т. ч. социални застраховки
Суми по граждански договори и хонорари
в т. ч. на наетите лица, 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

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

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

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

Раздел V. Дивиденти
Показатели
а
Приходи от дивиденти
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група
Изплатени дивиденти през годината
в т.ч. изплатени на бюджета
14

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

Код на
реда
б
51100
51110
51200
51210

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

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

(Хил. левове)

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
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
61000
61110
61120
61130
61140
61150
61160
61170
61180
61190
61200

Отчет за
годината
1

61201
61202
61203
61204
61205
61210
61220
61230
61240
61250
61260
61270
61280
61290
61300
61310
61320
61330
61340
61350
61360
61370
61380
61390
61400
61410

61420
61430
61440

61450
61460
61470
61471
61480
61490

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

15

16
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61630

3. Грешки

12.Промени от преводи на годишни
финансови отчети на предприятия в чужбина 61730
13. Собствен капитал към края на отчетния
период (11±12)
61740

61710

61720

11. Салдо към края на отчетния период

61692

10. Други изменения в собствения капитал

61691

61690

Намаление

61680

9. Последващи оценки на активи и пасиви

Увеличение

61671

8. Покриване на загуба

61670

2

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

Неразпределена
печалба
8
9

Непокрита
загуба

Дата:

10

Текуща
печалба/
загуба

(телефон)

(подпис)

11

Общо
собствен
капитал

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

Резерви
Резерв от
последващи
Резерв, свързан Резерв съгДруги
оценки
Законови с изкупени соб- ласно учредирезерви
ствени акции
телен акт
3
4
5
6
7

ДЪРЖАВЕН

в т. ч. за дивиденти

61660

7. Разпределение на печалбата

61652

Намаление

6. Финансов резултат за текущия период

61651

Увеличение

5. Изменение за сметка на собствениците

61640
61650

61620

2. Промени в счетоводната политика

1

Премии
от
емисии

132

4. Салдо след промени в счетоводната
политика и грешки

б
61610

a
1. Салдо в началото на отчетния период

Показатели

Код на Записан
реда капитал

Финансов резултат от
минали години

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

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

С Т Р.
БРОЙ 3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 3

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2010 ГОДИНА
( Хил. левове)
Текущ период

Наименование на паричните потоци
а
А. Парични потоци от основна дейност
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови
активи, държани за търговски цели

Код на
реда постъпле- плащания
ния
б

61532
61533

Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и
други подобни

61534

Плащания при разпределения на печалби

61535
61536

Платени и възстановени данъци върху печалбата

61537

Други парични потоци от основна дейност
Общо за раздел А

2

нетен
поток
3

постъплеплащания
ния
4

5

нетен
поток
6

61531

Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения

Парични потоци от положителни и отрицателни
валутни курсови разлики

1

Предходен период

61538
61530

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

61541

Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови
активи

61542

Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и
други подобни
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания
Парични потоци от положителни и отрицателни
валутни курсови разлики
Други парични потоци от инвестиционна дейност
Общо за раздел Б

61543
61544
61545
61546
61540

В. Парични потоци от финансова дейност
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване
на ценни книжа

61551

Парични потоци от допълнителни вноски и връщането
им на собствениците

61552

Парични потоци, свързани с получени или
предоставени заеми

61553

Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и
други подобни
Плащания на задължения по лизингови договори
Парични потоци от положителни и отрицателни
валутни курсови разлики
Други парични потоци от финансова дейност
Общо за раздел В

61554
61555
61556
61557
61550

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

61560
61570

x

x

x

x

Е. Парични средства в края на периода

61580

x

x

x

x
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

17

С Т Р.

134

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

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

1

2

I. Приходи от лихви
Лихви по разплащателни и депозитни сметки

5110

Лихви по предоставени дългосрочни заеми

5120

Лихви по предоставени краткосрочни заеми

5130

Лихви по търговски вземания

5140

Други лихви

5150

Общо за група І

5100

II. Разходи за лихви
Лихви по краткосрочни заеми

5210

Лихви по дългосрочни заеми

5220

Лихви по дългове, свързани с дялово участие

5230

Лихви по неизплатени заплати в срок

5240

Лихви по държавни вземания

5250

Лихви по търговски задължения

5260

Други лихви

5270

Общо за група ІІ

5200

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

18

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

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

(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

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

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Код на
реда

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

а

Показатели

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 01.01.2010 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 ............................................................................

БРОЙ 3
С Т Р. 1 3 5

19

С Т Р.

136

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

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).

20

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

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

С Т Р. 1 3 7
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ (ДМА)
И НЕМАТЕРИАЛНИ (ДНМА) АКТИВИ С ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА 2010 ГОДИНА
(Хил. левове)
Разходи за
Разходи за
придобиване
поддържане на
Код на
на ДМА и ДНМА
ДМА и ДНМА
реда
с екологично
с екологично
предназначение предназначение
б
1
2

Показатели

а
Разходи - общо

80000

Разходи за отпадъчни води

80100

Специализирани съоръжения (end-of-pipe)

80110

в това число:
Производствени пречиствателни станции за отпадъчни води

80111

Селищни пречиствателни станции за битови отпадъчни води

80112

Интегрирани технологии (integrated technology)

80120

Разходи за оборотно водоснабдяване

80200

Разходи за опазване на въздуха

80300

Специализирани съоръжения (end-of-pipe)

80310

Интегрирани технологии (integrated technology)

80320

Разходи за опазване на почвата и подземните води

80400

Специализирани съоръжения (end-of-pipe)

80410

Противоерозионни мероприятия

80411

х

Рекултивация на сметища и депа за отпадъци

80412

х

Рекултивация на други нарушени терени

80413

х

Почистване на замърсени земи

80414

х

Химическа мелиорация

80415

х

Биологическа и интегрирана растителна защита

80416

х

Отводняване

80417

х

Други

80418

х

Интегрирани технологии (integrated technology)

80420

Разходи за опазване на горите

80500

Разходи за опазване на биоразнообразието и защитените територии, защитените зони и обекти

80600

Специализирани съоръжения (end-of-pipe)

80610

Интегрирани технологии (integrated technology)

80620

Разходи за ловно и рибностопански мероприятия

80700

Разходи за третиране на отпадъците

80800

Специализирани съоръжения (end-of-pipe)

80810

Инсталации за оползотворяване на неопасни отпадъци

80811

Инсталации за оползотворяване на опасни отпадъци

80812

Съоръжения за обезвреждане на неопасни отпадъци (депа)

80813

Съоръжения за обезвреждане на опасни отпадъци (депа)
Други активи за отстраняване, транспортиране и съхранение на неопасни отпадъци (съдове за събиране
и съхранение, транспортни средства, балиране, кантари и други)
Други активи за отстраняване, транспортиране и съхранение на опасни отпадъци (съдове за събиране и
съхранение, транспортни средства, кантари и други)
Интегрирани технологии (integrated technology)
Разходи за защита от шума

80814
80815
80816
80820
80900

Специализирани съоръжения (end-of-pipe)

80910

Интегрирани технологии (integrated technology)

80920

Разходи за научноизследователска дейност

81100

Разходи за просветна, образователна и други подобни дейности

81200

х

Разходи за административна дейност

81300

х

Разходи за мониторинг на околната среда (апаратура, анализи и други)

81400

Разходи за оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост

81500

х

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички стопански субекти, които са изразходвали средства за дълготрайни материални и нематериални активи
за околната среда (ДМА-ЕП и ДНМА-ЕП) и за тяхното поддържане (ново строителство; реконструкция; поддържане и експлоатация на ДМА
- ЕП; мероприятия за околната среда.)
В отчета не се включват разходите за опазване на здравето и безопасността на работното място.
Съгласно Регламент 58/97 на Евростат, съоръженията за опазване на околната среда се разделят на два вида:
- специализирани съоръжения за околната среда (end-of-pipe) - включващи съоръжения, които не участват в производствения процес
и служат само за намаляване замърсяването, което е резултат от производството.
- интегрирани технологии (integrated technologies) - елементи на производствения процес/технологии, в резултат на които се постига
по-малко замърсяване на околната среда в сравнение с други подобни. Често оборудването е напълно интегрирано в производствения
процес и не може да се идентифицира като отделен компонент. В този случай се отчита само оцененият дял от общата инвестиция, свързан
с избора на технология, по-щадяща околната среда.
На код 80100 в кол. 1 и кол. 2 се посочват направените разходи само за отпадъчни води, независимо че по програма „Околна среда” се
изразходват средства и за водоснабдяване.
На код 80500 в кол. 1 се посочват разходите за лесоустройствени и други проекти, а в кол. 2 - разходите за защита на горските ресурси
от болести, вредители и пожари, както и разходите за проведените санитарни сечи. Не се включват разходите за мероприятия в горския
фонд - рекултивация и т.н., които се включват в разходите за опазване на почвата и подземните води.
На код 80600 в кол. 1 се посочват разходите за придобиване на ДМА за опазване на биоразнообразието и защитените територии и обекти,
а в кол. 2 - за извършените мероприятия.
На код 80700 в кол. 2 не се включват разходите за мероприятия с промишлени цели (рибни запаси и други)
На код 81100 в кол. 1 се посочват разходите за лицензи, патенти и други, а в кол. 2 - за научноизследователска и развойна дейност, свързана
с опазване на околната среда (код 702 от Раздел ІІІ на „Справка за научноизследователската и развойна дейност”). Това са разходите за
НИРД, свързани с осъществяване на контрол над замърсяването, идентифициране на източниците и причините за замърсяване, неговото
разпространение и влияние върху флората, фауната, микроорганизмите и биосферата; създаване на устройства за следене и измерване
на всички видове замърсявания; превенция и премахване на замърсяването и други.
На код 81300 в кол. 2 се посочват изплатените суми за работна заплата, социални осигуровки и надбавки на заетия персонал в
административните дейности пряко ангажирани в областта на околната среда, вкл. МОСВ, ИАОС, РИОСВ, РИОКОЗ, ДИК и други.
На код 81400 в кол. 1 се посочват разходите за придобиване на апаратура за мониторинг и контрол, а в кол. 2 - както разходите за
поддържане на апаратурата за мониторинг и контрол, така и заплатите на персонала зает с тази дейност.
На код 81500 в кол. 2 се посочват изплатените суми за експертизи и оценки свързани с опазването на околната среда (ОВОС).
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

С Т Р. 1 3 9

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:

23

24

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

140

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 3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

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

(Хил. левове)

Показатели
a
I. Вземания
1. Вземания от клиенти и доставчици (без финансов лизинг)
Нефинансови предприятия
Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи
кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователни компании
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети
Население
Юридически лица с нестопанска цел
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
2. Вземания от предоставени търговски заеми
Нефинансови предприятия
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи
кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети
Юридически лица с нестопанска цел
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
2.1 в т. ч. оформени с ценни книжа1
3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. акцизи)
4. Данъци за възстановяване от общините
5. Вземания от персонала
6. Вземания от подотчетни лица
7. Вземания по финансов лизинг
Нефинансови предприятия
Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователни компании
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети
Население
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
8. Други вземания
Нефинансови предприятия
Търговски банки
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с
финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови
къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други
Застрахователни компании
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети
Население
Юридически лица с нестопанска цел
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
Общо вземания

Код на
реда

Сума на
вземанията

б

1

Степен на
ликвидност
до една
над една
година
година
2
3

2000
2001
2002

х
х
х

х
х
х

2003

х

х

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2020
2021

х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082

х
х
х

х
х
х

2083

х

х

2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2100

х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2030
2040
2050
2060
2070
2071
2072

2073

25
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БРОЙ 3

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

2113

x

x

2114
2115

x
x

x
x
x

Застрахователни компании
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2116

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2117

х

х

Население

2118

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2119

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2120

х

х

2. Задължения по облигационни заеми

2130

3. Задължения към финансови предприятия

2140

Търговски банки

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
Застрахователни компании

2142
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
Население

2162
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
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други

2172

26
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Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели
a

Код на
реда

Сума на
задълженията

б

1

Степен на
изискуемост
до една
година

над една
година

2

3

7. Задължения към персоналa

2180

х

х

8. Задължения към подотчетни лица

2190

х

х

9. Данъчни задължения към държавата (вкл. акцизи)

2200

х

х

10. Данъчни задължения към общините

2210

х

х

11. Задължения към социалното и здравно осигуряване

2220

х

х

12. Преоформени в държавен дълг кредити

2230

х

х

13. Други задължения

2240

х

х

Нефинансови предприятия

2241

х

х

Търговски банки

2242

х

х

2243

х

х

2244
2245

х
х

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

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

28

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

Преоценена стойност към
31.12.2010
3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

Преоценена стойност към
31.12.2010

б

1

2

3

a
2. Други краткосрочни дългови документи и права

С Т Р. 1 4 5

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

30

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 3
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ВЕСТНИК
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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

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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СПРАВКА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА
Раздел І. Чуждестранни преки инвестиции по състав и страни на чуждестранните инвеститори

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия от нефинансовия сектор, които имат регистрирано чуждестранно участие в
капитала на предприятието от 10% до 100%.
Раздел I. Чуждестранни преки инвестиции по състав и страни на чуждестранните инвеститори
В този раздел се посочват данни за: собствения капитал на предприятието в края на годината; вътрешнофирмените задължения между
инвестиционното предприятие и чуждестранния инвеститор; дохода, създаден през предходни години и разпределен през отчетната
година общо и по страни на чуждестранните инвеститори. Данните в хиляди левове се записват в цели числа, а в хиляди евро - с един
десетичен знак.
В антетките на кол. от 4 до 9 се посочва името на страната, от която е чуждестранният инвеститор, притежаващ дял в капитала на
предприятието.
В кол. 1 се посочват в цели числа данните за предприятието в хиляди левове общо за българското и чуждестранното участие.
В кол. 2 се посочват в цели числа данните за чуждестранното участие общо в хиляди левове.
В кол. 3 се посочва с един десетичен знак общото чуждестранно участие, а в колони 4, 5, 6, 7, 8 и 9 - по страни на инвеститорите в хиляди
евро .
Стойностите в левове и в евро за колони 2 и 3 трябва ваимно да си съответстват. Преизчисляването на данните от левове в
евро и обратно се извършва по централния курс на БНБ към датата на извършване на съответната трансакция или операция
по придобиването. При наличие на трансакции, извършени в други видове валута, за преизчисляването им в левове и евро
се използват съответните централни курсове на БНБ или кръстосани курсове (при липса на фиксинг ) към датата на тези
трансакции.
Непогасените валутни заеми и неизплатените задължения от чуждестранния инвеститор се оценяват по курса на БНБ към
31.12.2010 година.
1. Наличност на 31.12.
На код 4420, 4421, 4422, 4423, 4424 и 4425 се посочват общо (кол.1), чуждестранното участие (кол. 2 и 3), както и по страни на
инвеститорите (кол. от 4 до 9) съответните стойности на записания капитал, премиите от емисии, резервите от последващи оценки,
резервите, натрупаната печалба (загуба) от минали години и текущата печалба (загуба) за отчетната година. Данните в колона 1 по тези
кодове трябва да съответстват на данните посочени в Баланса на предприятието, както следва:
код 4420 к.1=код 05100 к.1 от Баланса на предприятието
код 4421 к.1=код 05200 к.1 от Баланса на предприятието
код 4422 к.1=код 05300 к.1 от Баланса на предприятието
код 4423 к.1=код 05400 к.1 от Баланса на предприятието
код 4424 к.1=код 05500 к.1 от Баланса на предприятието
код 4425 к.1=код 05600 к.1 от Баланса на предприятието
Данните по кодове 4420, 4421, 4422 и 4423 к.2 и к.3 се оценяват съответно в левове и в евро по курса на БНБ в деня на извършване на
съответната вноска (придобиване).
На код 4424 и код 4425 съответната печалба (загуба) се определя пропорционално на дяловото участие на чуждестранните инвеститори
в записания капитал на предприятието (ако в дружествения договор не е предвидено друго) и се преоценява в евро в съответствие с
валутния курс на БНБ. Загубата се записва със знак минус (“-”).
На код 4426 се посочва общо (кол.2 и 3) и по страни на инвеститорите (от кол. 4 до 9) размерът на непогасената към 31.12. на отчетната
година част от главницата по дългосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати само от чуждестранния инвеститор (притежаващ дял
в капитала ) на инвестиционното предприятие. Не се вземат предвид заемите от банки (освен ако банката е акционер в предприятието).
На код 4427 се посочва общо (кол.2 и 3) и по страни на инвеститорите (от кол. 4 до 9) размерът на непогасената към 31.12. на
отчетната година част от главницата по краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати само от чуждестранния инвеститор
на инвестиционното предприятие, както и размерът на непогасените към 31.12. задължения по доставки и получени аванси към
чуждестранния инвеститор.
На код 4428 се посочва общо (кол.2 и 3) и по страни на инвеститорите (от кол.4 до 9) размерът на непогасената към 31.12. на отчетната
година част от главницата по вземания на инвестиционното предприятие по дългосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати само
на чуждестранния инвеститор.
На код 4429 се посочва общо (кол.2 и 3) и по страни на инвеститорите (от кол.4 до 9) размерът на непогасената към 31.12. на отчетната
година част от главницата по вземания на инвестиционното предприятие по краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати само
на чуждестранния инвеститор, както и вземания по продажби и предоставени аванси на чуждестранния инвеститор.
2. Доход, разпределен през годината.
Отчита се разпределеният през отчетната година доход, който е създаден през предходните години.
Начислените дивиденти и капитализираната печалба се преизчисляват в евро (и обратно) по централния курс на БНБ към датата, по която
са осчетоводени (вземането на съответното решение).
На код 4441 се посочват начислените от предприятието дивиденти през отчетния период общо в кол. 1, а в кол.2 и 3 от чуждестранния
инвеститор и по страни в колоните от 4 до 9. На код 4442 се посочват общо изплатените дивиденти, без полагащия се данък.
На код 4443 кол.1 се посочва стойността на капитализираната (реинвестираната) през отчетния период печалба в предприятието. В
колоните от 2 до 9 се посочва частта на капитализираната печалба от чуждестранния инвеститор в същото предприятие, пропорционална
на дяловото му участие в записания капитал (ако в дружествения договор не е предвидено друго), общо и по страни на инвеститорите.
Раздел ІІ. Местонамиране/държава/ на крайния (ултимативния) чуждестранен собственик на предприятието
В този раздел се попълва държавата, в която е резидент ултимативния чуждестранен собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от
дяловете в капитала на предприятието.
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния чуждестранен собственик се прилага правилото за „последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него при наличие на свързани предприятия, при които дадено предприятие в
РБългария е собственост на чуждестранно предприятие от страна X, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна
У, тогава ултимативен собственик е последното предприятие от страна У. То не е собственост на друго чуждестранно предприятие
или физическо лице и осъществява непряк контрол върху инвестиционното предприятие в РБългария.
В случаите на разпределение на капитала на предприятието между няколко чуждестранни собственика, никой от които няма мажоритарен
дял, следва да се посочи местонамирането на този, който има водеща роля при определянето на общата политика и вземането на
решения в предприятието.
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БРОЙ 3
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕЛСТВО ПРЕЗ 2010 ГОДИНА
(Хил. левове)
Видове строителство
а
Приходи от строителни и монтажни работи - общо (4110+4112), (4200+4300)

Код на
реда

Стойност

б

1

4100

Ново строителство и подобрения (4211+4221+4300)

4110

Поддържане и текущ ремонт (4214+4224)

4112

I. Приходи от сградно строителство (4210+4220)

4200

1. Жилищни сгради - общо (4211+4214)

4210

Ново строителство и подобрения (4212+4213)

4211

Нови жилищни сгради

4212

Подобрения на жилищните сгради

4213

Поддържане и текущ ремонт

4214

2. Нежилищни сгради - общо (4221+4224)

4220

Ново строителство и подобрения (4222+4223)

4221

Нови нежилищни сгради

4222

Подобрения на нежилищните сгради

4223

Поддържане и текущ ремонт

4224

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

4300

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

4310

2.Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии

4320

3. Други

4330

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от строителните предприятия и е предназначен за отчитане само на приходите от строителна дейност,
включваща извършеното жилищно, нежилищно и гражданско строителство. Посочват се данни за извършените от предприятието
строителни работи за: изграждане на нови и извършване на подобрения и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради ; извършване
на гражданско строителство, вкл. ново строителство и подобрения на строителни съоръжения и конструкции.
Данните по отделните показатели се попълват в съответствие с посочените определения за:
- Приходи от строителна дейност - стойността на постъпленията от строителни и монтажни работи , извършени през отчетния
период;
- Ново строителство - изграждане на един съвсем нов обект, независимо дали мястото , на което ще бъде построен преди това е било
заето или не;
- Подобрения - това са строителните работи , чрез които използването на съществуващите сгради възстановяват потребителната си
стойност или увеличават нормалната продължителност на използване. Подобренията на сградите включват разширения, обновления
вътре или по конструкцията , външни подобрения на сградите и основни изменения;
- Текущ ремонт и поддържане – включва строителни дейности, извършени върху сградите, които не водят до удължаване срока за
нормално ползване на инвентарните обекти, като боядисване, подмяна на износени керемиди или покривни елементи и други.
Приходите от извършената строителна дейност на предприятията се посочва по видове сгради и строителни съоръжения в
съответствие с Класификация на сградите и строителните съоръжения(КСС-2001), обн. ДВ. Бр.6 от 2001г. и web страница на НСИ
/www.nsi.bg /.
Сградното строителство включва строителство на покрити строителни обекти, които могат да се ползват самостоятелно с цел
дълготрайна употреба и в зависимост от предназначението се разделят на:
- жилищни сгради – сгради, при които поне половината от полезната площ е предназначена за жилищни цели – еднофамилни къщи,
жилищни блокове и кооперациии и сгради за колективи/общежития, пансиони/;
- нежилищни сгради – сгради, предназначени за различни дейности: административна, производствена, търговска, транспортна,
здравеопазване, просветна, културна, селскостопанска, бази за почивка и краткосрочно пребиваване – хотели, мотели, почивни домове,
хижи и др.
Строителството на съоръжения /гражданско строителство/ включва ново строителство и подобрения на инженерно-строителни
съоръжения, свързани със строителство на:
- транспортната инфраструктура – пътна мрежа, релсови пътища, самолетни писти, мостове, тунели и хидротехнически съоръжения ;
- тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии;
- други - включват се строителни съоръжения с производствено предназначение, електроцентрали, съоръжения за спорт и развлечения,
и други.
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СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, МАТЕРИАЛИ И КОМИСИОННИ ОТ
ТЪРГОВСКО-ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В РАЗДЕЛ “ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С АВТОМОБИЛИ И
МОТОЦИКЛЕТИ, ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ” ПРЕЗ 2010 ГОДИНА
Представя се само от предприятията с основна дейност през 2010 г. “Търговия на едро и
дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт”
Разпределение на приходите от продажби по стокови групи
а
Общо (І + ІІ + ІІІ + IV)

Код на
реда

Сума - хил. лв.

б

1

7001

I. Продажби на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, части и принадлежности
за тях (1+2+3)
1. Продажби на автомобили

7600
7610

Продажби на едро на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т.

7611

Продажба на дребно на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т. в специализирани обекти

7612

Продажби на дребно на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т. по пощата, интернет и
други подобни форми на търговия
Търговско посредничество с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т.

7613
7614

Продажби на едро на автомобили над 3.5 т.

7615

Продажби на дребно на автомобили над 3.5 т. в специализирани обекти

7616

Продажби на дребно на автомобили над 3.5 т. по пощата, интернет и други подобни форми на
търговия
Tърговско посредничество с автомобили над 3.5 т.
2. Продажби на части и принадлежности за автомобили

7617
7618
7620

Продажби на едро на части и принадлежности за автомобили

7621

Продажби на дребно на части и принадлежности за автомобили в специализирани обекти

7622

Продажби на дребно на части и принадлежности за автомобили по пощата, интернет и други
подобни форми на търговия
Търговско посредничество с части и принадлежности за автомобили
3. Продажби на мотоциклети и части за тях

7623
7624
7630

Продажби на едро на мотоциклети, части и принадлежности за тях

7631

Продажби на дребно на мотоциклети, части и принадлежности за тях в специализирани обекти

7632

Продажби на дребно на мотоциклети, части и принадлежности за тях по пощата, интернет и
други подобни форми на търговия
Търговско посредничество с мотоциклети, части и принадлежности за тях

7633
7634

II. Продажби на едро, без продажбите на автомобили и мотоциклети

7700

III. Продажби на дребно, без продажбите на автомобили и мотоциклети

7800

в това число:
Плодове, зеленчуци, месо, риба, хляб и хлебни изделия, мляко и млечни продукти и яйца
Други хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия

7810
7820

IV. Обществено хранене

7900

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, на които основната дейност за 2010 г. е ‘Търговия на едро и дребно с автомобили и
мотоциклети, техническо обслужване и ремонт’ (код по КИД - 2008 - “45”).
Разпределението на приходите по стокови групи се извършва на база нетните приходи от продажби на стоки, материали и посредническа
дейност, посочени в колона 1 по кодове 15120, 15420 и 15131 от отчета за приходите и разходите.
На ред 7001 се посочва сумата на приходите от продажби на стоки, материали и посредническа дейност - кол.1 на (код 15120 + код 15420
+ код 15131 от отчета за приходите и разходите).
Ред 7001 се получава като сума от р. 7600, р. 7700, р. 7800 и р. 7900.
На ред 7600 се посочват продажбите на едро и дребно и търговско посредничество на автомобили и мотоциклети, части и принадлежности
за тях. Ред 7600 се получава като сума от р. 7610, р. 7620 и р. 7630.
На ред 7610 се посочват продажбите на едро и дребно и търговско посредничество на автомобили. Ред 7610 се получава като сума от
данните по редове от 7611 до 7618 включително.
На ред 7620 се посочват продажбите на едро и дребно и търговско посредничество на части и принадлежности за автомобили. Ред 7620
се получава като сума от данните по редове от 7621 до 7624 включително.
На ред 7630 се посочват продажбите на едро и дребно и търговското посредничество на мотоциклети, части и принадлежности за тях. Ред
7630 се получава като сума от данните по редове от 7631 до 7634 включително.
На ред 7700 се посочват приходите от продажби на едро, без продажбите на автомобили и мотоциклети, части и принадлежности за
тях. Продажбите на едро включват стойността на купените и продадени стоки на други търговци за по-нататъшна препродажба, а също
и на различни стопански субекти за по-нататъшна преработка или производствени нужди, както и приходите, получени от търговскопосредническа дейност. Тук не се посочват приходите от продажби на едро и търговско посредничество на автомобили, мотоциклети,
части и принадлежности за тях.
На ред 7800 се посочват приходите от продажби на дребно непосредствено на населението, на организации и ведомства за домакински
нужди, на занаятчии, както и на други неголеми професионални потребители, в количества, предназначени за задоволяване на техните
индивидуални нужди. Тук не се включват приходите от продажби на дребно на автомобили, мотоциклети, части и принадлежности за тях.
На ред 7900 се посочва стойността на продадените храни, напитки и други купени стоки на краен потребител в заведенията за хранене.
Необходимо е да се посочат данни за всички редове от справката, по които има продажби, без да се допуска необосновано натрупване на
неразпределени суми по дадени стокови групи.

НОМЕНКЛАТУРА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА СТОКОВИТЕ ГРУПИ
Р.7611, Р.7612, Р.7613 и Р.7614 - леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т. - нови и употребявани; специални пътнически автомобили; коли
за спешна медицинска помощ; микробуси; автомобили за всякакви терени и други.
Р.7615, Р.7616, Р.7617 и Р.7618 - товарни автомобили над 3.5 т. - нови и употребявани; ремаркета; полуремаркета; туристически ремаркета
и други подобни; каравани; автобуси; пътни влекачи; автокранове и други.
Р.7621, Р.7622, Р.7623 и Р.7624 - гуми - нови, употребявани и регенерирани; формовани части от вулканизиран каучук и части от каучук
- метал за автомобили; гарнитури; стъкла за МПС; огледала; ключалки; вериги за сняг; помпи; трансмисионни валове; съединители и
съединителни детайли; крикове; апарати за филтриране или пречистване на газове; филтри; пожарогасители; уплътнители; акумулатори;
фарове и прожектори; лампи и тръби; проводници; свещи; стартери; електрически осветителни апарати; стъклочистачки; електрически
сигнални устройства; часовници за командни табла; двигатели и части за тях; каросерии; части за ремаркета и полуремаркета; предпазни
колани и въздушни възглавници; столове; седалки и други.
Р.7631, Р.7632, Р.7633 и Р.7634 - мотоциклети; кошове; велосипеди със спомагателен двигател; кожени комбинезони за мотоциклетисти;
гуми; предпазни шлемове и каски; гарнитури; огледала; ключалки; втулково - ролкови вериги; съединители и съединителни детайли;
филтри; уплътнители; акумулатори; лампи и тръби; свещи; стартери; проводници; електрически осветителни апарати; електрически
сигнални устройства; часовници за командни табла; двигатели и други.
Р.7810 - пресни и преработени плодове и зеленчуци; ядки - обработени; месо - прясно, охладено, замразено, опушено, сушено или осолено,
вкл. от дивеч; кайма; карантия; колбаси и месни консерви; риба, рибни продукти, ракообразни и мекотели; хляб, хлебни и сладкарски
изделия; захарни и шоколадови изделия; мляко, млечни продукти и десерти на млечна основа и яйца.
Р.7820 - кафе и чай (всички видове, екстракти, есенции и заместители); хранителни масла и мазнини от растителен и животински
произход; хомогенизирани и диетични храни; спиртни напитки, вина, бира, минерални и газирани води; безалкохолни напитки; плодови
и зеленчукови сокове и нектари; цигари, пурети, пури, тютюн за лула; хартии за цигари; други хранителни стоки, н.д.
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

БРОЙ 3

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА
ЗА ПРОДАЖБИТЕ
ПРОДАЖБИТЕ И
И ТЪРГОВСКИТЕ
ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ
ОБЕКТИ ПРЕЗ
ПРЕЗ 2010
2010 ГОДИНА
ГОДИНА
СПРАВКАЗА

ВАЖНО: Моля, преди попълване на отчета прочетете приложените указания и номенклатури!
Раздел І. Продажби на едро и дребно по групи стоки през 2010 г. (вкл. ДДС и АКЦИЗИ)
Код на Продажби
Групи стоки
реда
на едро
а
б
1
ОБЩО
9000
Хляб и хлебни изделия, продукти на мелничарската промишленост
0111
Месо, месни продукти и месни консерви
0112
Риба и рибни продукти, ракообразни и мекотели
0113
Мляко, млечни продукти и яйца
0114
Хранителни масла и мазнини от животински и растителен произход
0115
Плодове
0116
Зеленчуци, вкл. зеленчукови консерви
0117
Захар, захарни изделия и шоколад
0118
Други хранителни стоки
0119
Кафе, чай и какао
0121
Безалкохолни напитки
0122
Спиртни напитки
0211
Вина
0212
Бира
0213
Тютюневи изделия
0220
Текстилни изделия за изработка на облекло и галантерия
0311
Облекла и кожухарски изделия
0312
Обувки
0321
Материали за текущ ремонт на жилище
0431
Горива за отопление
0450
Мебели и предмети за обзавеждане, осветителни тела
0511
Килими и други подови настилки
0512
Домакински текстил
0520
Домакински уреди
0530
Стоки за домакинството
0540
Инструменти, машини и оборудване за дома и градината
0550
Домакински стоки за краткотрайна употреба
0561
Фармацевтични, медицински и ортопедични стоки
0610
Автомобили
0711
Мотоциклети и велосипеди
0712
Резервни части, материали и принадлежности за МПС
0721
Течни и газообразни горива и смазочни материали за МПС
0722
Съобщителна техника
0812
Радио- и телевизионни стоки
0911
Оптика и фотопринадлежности
0912
Компютърна и канцеларска техника
0913
Носители на записи за аудио-визуална, фотографска техника и машини за обработка на информация 0914
Дълготрайни стоки за свободното време и отдих, музикални инструменти
0920
Игри и играчки; оборудване за спорт и къмпинг; цветя и домашни любимци
0930
Книги, вестници и списания; книжарски и канцеларски стоки и материали
0950
Електрически уреди и принадлежности за лична хигиена; парфюмерийни и козметични стоки
1210
Лични принадлежности, некласифицирани другаде
1230
Строителни материали
9001
Селскостопански суровини и живи животни
9002
Метали и метални руди, необработен дървен материал, химически промишлени продукти, вторични
суровини и скрап
9003
Машини, съоръжения и части за тях
9004
40
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Раздел ІІ. Търговски обекти за продажби на дребно към 31.12.2010 година
Вид и стокова специализация на търговските обекти
а
СТОПАНИСВАНИ ОБЕКТИ ПО ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩО

Код на
реда

Брой

б

1

7500

Будки и сергии в стационарната търговска мрежа

7510

Подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати)

7520

Складове - магазини

7530

Бензиностанции

7540

Газостанции

7550

Магазини и павилиони - общо

7560

Плодове и зеленчуци

7561

Месо и месни продукти

7562

Риба и рибни продукти

7563

Хляб и хлебни изделия

7564

Захарни и сладкарски изделия

7565

Алкохолни и безалкохолни напитки

7566

Специализирани магазини с други хранителни стоки

7567

Неспециализирани с разнообразни хранителни стоки

7568

Аптеки и санитарни магазини

7569

Оптика

7570

Парфюмерия, козметика и тоалетни принадлежности

7571

Текстилни изделия

7572

Облекло

7573

Обувки и кожени изделия

7574

Мебели, осветителни тела и стоки за домакинството

7575

Радио- и телевизионни стоки, електродомакински уреди

7576

Аудио- и видеокасети, CD и DVD със звуко- и видеозаписи

7577

Железария, лакове, бои

7578

Строителни и отоплителни материали

7579

Книги, вестници и списания

7580

Моторни превозни средства и резервни части

7581

Специализирани магазини с други нехранителни стоки

7582

Неспециализирани с разнообразни нехранителни стоки

7583

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
РАЗДЕЛ І. се попълва от всички предприятия, които през 2010 г. са извършвали продажби на едро или дребно. В кол. 1 се посочват
продажбите на едро, които включват стойността на купените и продадени готови стоки и материали по цени на реализация (вкл. ДДС и
акцизи) на други търговци за следваща препродажба или на предприятия за производствено потребление, без стойността на износа. В
кол. 2 се посочват продажбите на дребно, които включват стойността на купените и продадени готови стоки и материали и реализираната
собствена продукция на населението и други институции и ведомства за собствено потребление по цени на реализация (вкл. ДДС и
акцизи).
В обема на продажбите не се включва стойността на продадените sim-карти, фонокарти, ваучери, билети и др. подобни, които представляват
предплатени услуги.
Необходимо е да се посочат данни за всяка позиция от номенклатурата, по която има продажби, без да се допуска необосновано
натрупване на неразпределени суми по дадени стокови групи.
РАЗДЕЛ ІІ. се попълва от всички отчетни единици, които към края на 2010 г. са извършвали продажби на дребно в стопанисвани от тях
търговски обекти (постоянно действащи, сезонни и в ремонт до 1 месец) с различна форма на организация - магазини и павилиони,
будки и сергии, подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати), складове - магазини, бензиностанции и газостанции.
Павилионите са обекти от лека конструкция (метална, панелна и др.), които, както и магазините, притежават търговска зала. Ако част
от площта на големите магазини е наета от друго юридическо или физическо лице за осъществяване на продажби, тази част се счита за
самостоятелен магазин. Стоковата специализация на един магазин (павилион) се определя съобразно преобладаващия дял (над 1/3) на
продажбите от определената стокова група, в стойността на всички продажби за отчетния период. Ако никоя от продаваните стокови
групи не формира такъв дял, обектът се определя като неспециализиран магазин с разнообразни хранителни стоки (вкл. супермаркети)
или с разнообразни нехранителни стоки (вкл. универсални магазини).
Будките представляват търговски обекти за продажби на дребно без търговска зала. Това е определящият признак за класифицирането
им като такива, без значение какъв вид стока се продава в тях.

НОМЕНКЛАТУРА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА СТОКОВИТЕ ГРУПИ ПО ШИФРИ ОТ РАЗДЕЛ I
Р. 0111 - различни видове хляб, тестени и сладкарски изделия; макаронени изделия; ориз; зърнени продукти под формата на брашно,
грис или гранули; други зърнени изделия (корнфлекс, нишесте, скорбяла и други).
Р. 0112 - прясно, охладено или замразено месо (вкл. кайма); пресни, охладени или замразени субпродукти и карантия; сушени, осолени
или опушени меса, субпродукти и карантия; месни консерви.
Р. 0113 - пресни, замразени, сушени, опушени, осолени, консервирани риби, морски деликатеси и мекотели (вкл. сухоземни раци, охлюви,
жаби).
Р. 0114 - прясно, пастьоризирано или стерилизирано мляко, кондензирано или на прах; кисело мляко, сметана, десерти и напитки на
млечна основа; сирене, кашкавал и извара; яйца и други продукти, съдържащи само яйца.
Р. 0115 - млечни масла; маргарин, други растителни мазнини; течни мазнини (олио); мас.
Р. 0116 - пресни, замразени или изсушени плодове; дини и пъпеши; плодови ядки, орехи, лешници, фъстъци и други.
Р. 0117 - пресни, замразени или изсушени зеленчуци, картофи; консервирани или обработени зеленчуци и продукти на зеленчукова
основа; маслини, гъби.
Р. 0118 - всички видове захар; сладка и конфитюри, мармалади, компоти, желета, плодови пюрета и каши, мед; шоколад и шоколадови
изделия, бонбони, дъвка и други захарни изделия; сладолед; храни и десерти, съдържащи какао.
Р. 0119 - оцет, сол, подправки (сушени и пресни); сосове и емулсии като горчица, майонеза, кетчуп и други; готови прахообразни продукти
- мая, супи, бульони, кремове; хомогенизирани бебешки, детски и диетични храни.
Р. 0121 - кафе и чай (всички видове, екстракти, есенции и заместители); подсладено или неподсладено какао, шоколад на прах.
Р. 0122 - минерални и газирани води; безалкохолни напитки; плодови и зеленчукови сокове и нектари; плодови сиропи и концентрати;
боза.
Р. 0211 - спиртни напитки, включително подсладените.
Р. 0212 - вина от грозде, плодови, саке; винени аперитиви.
Р. 0213 - всички видове бира.
Р. 0220 - цигари; тютюн и хартии за цигари; пури, тютюн за лула и други тютюневи изделия.
Р. 0311 - тъкани за изработване на облекла от естествени, изкуствени или комбинирани влакна; вратовръзки, шалове, ръкавици, шапки,
колани; конци, прежди, катарами, копчета, ципове, панделки, ширити и други.
Р. 0312 - дамско, мъжко, детско и бебешко облекло от всички видове материали, включително от кожа.
Р. 0321 - всички видове обувки, включително спортни, подходящи за всекидневието.
Р. 0431 - бои, лакове, тапети и лепило за тях, стъкла за прозорци; малки водопроводни части; дюшеме, паркет, фаянсови и керамични
плочки; гипс и цимент в малки количества.
Р. 0450 - газ пропан-бутан в бутилки, течни горива, въглища, дърва за горене.
Р. 0511 - мебели; матраци и дюшеци; огледала, картини и други предмети на изкуството; предмети за украса; полилеи, лампиони, нощни
и настолни лампи.
Р. 0512 - килими, мокети, балатум и други.
Р. 0520 - дамаски, пердета, завеси - на платове или готови; изделия за леглото - покривки, одеала, юргани, възглавници, спално бельо; за
маса или за баня - покривки, кърпи, салфетки и други.
Р. 0530 - хладилници, фризери, перални, съдомиялни, готварски и отоплителни печки, микровълнови фурни, климатици, отоплителни
уреди, бойлери, прахосмукачки и други уреди за почистване; шевни и плетачни машини; електрически кафемелачки, кафеварки,
миксери, котлони, ютии и др.; резервни части.
Р. 0540 - стъклария, домакински съдове от всякакъв материал, прибори за хранене; кутии за хляб, кофи, дъски за гладене; механични
домакински уреди - кафемелачки, месомелачки и други.
Р. 0550 - бормашини, триони, циркуляри, градински трактори и др., резервни части за тях; отвертки, клещи; лопати, гребла, сърпове;
подвижни стълби; материали за вътрешни електрически инсталации - контакти, ключове, крушки, фасонки, щепсели, щекери,
кабели, батерии и други.
Р. 0561 - прахове и сапуни за пране и други препарати за почистване; предмети за почистване - метли, лопати, четки; други - кибрит,
свещи, щипки, игли, карфици, пирони, винтове, лепила, боя за обувки.
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Р. 0610 - лекарства и други фармацевтични продукти; термометри, марли, игли и спринцовки; терапевтични уреди - лещи, слухови апарати,
патерици, инвалидни колички и други.
Р. 0711 - леки, микробуси, самоходни каравани и други. За търговията на едро - включително товарни и лекотоварни автомобили.
Р. 0712 - мотоциклети, мотопеди, моторолери, велосипеди (без детските).
Р. 0721 - гуми, свещи, филтри и други резервни части; кит, бои, почистващи препарати, покривала.
Р. 0722 - бензин, дизелово гориво, газ пропан-бутан, смазочни масла, спирачни течности.
Р. 0812 - телефони, включително преносими (без фонокарти, sim-карти, ваучери), телефакси, телефонни секретари и други.
Р. 0911 - телевизори, радиоприемници (включително за автомобили), грамофони, касетофони, компактдиск - плейъри, стереоуредби,
тунери, усилватели, антени, микрофони и др., резервни части.
Р. 0912 - фотоапарати и фотопринадлежности, кино и видеокамери, прожекционни апарати, оборудване за фотолаборатории; бинокли и
други.
Р. 0913 - персонални компютри, монитори, принтери, софтуер, пишещи машини, калкулатори и др., резервни части.
Р. 0914 - записани и незаписани CD, DVD, аудио- и видеокасети, дискети и магнитни ленти (без видеоигри); грамофонни плочи; фотографски
ленти и други стоки.
Р. 0920 - фургони, каравани и ремаркета за автомобили, лодки, сърф, водолазни екипировки; музикални инструменти, билярдни маси,
игрални автомати и други.
Р. 0930 - игри с карти, видеоигри, шах, играчки; принадлежности и предмети за колекциониране; гимнастически уреди, огнестрелни
оръжия, риболовни принадлежности, къмпинг оборудване; цветя, градинарство и цветарство; домашни любимци, ветеринарни
и други стоки за тях.
Р. 0950 - книги, вкл. учебници, речници, вестници, списания и други периодични издания, бележници, пликове, ученически пособия,
ножици, писалки, моливи, перфоратори, материали за рисуване и други.
Р. 1210 - самобръсначки, сешоари, маши; тоалетен сапун, козметични продукти; тоалетна хартия, хартиени носни кърпички, памперси и
други.
Р. 1230 - бижута и часовници; куфари, чанти; бебешки колички; слънчеви очила, бастуни, чадъри и други.
Р. 9001 - керемиди, тухли, дървен материал, дограма, тръби, цимент, гипс, пясък, вар и други.
Р. 9002 - зърно, фуражи, семена, живи животни, селскостопански суровини от растителен и животински произход.
Р. 9003 - суров нефт, природен газ, руди, метали, дървен материал, химични продукти, вкл. торове, хартии и картон; вторични суровини
и други.
Р. 9004 - производствени машини; плавателни съдове; самолети, хеликоптери; локомотиви, вагони; трактори, булдозери, комбайни;
подемно-транспортни машини и асансьори и други.
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160

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА НАЛИЧНОСТИТЕ, ПОСТЪПЛЕНИЯТА И РАЗХОДИТЕ НА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ ЗА 2010 ГОДИНА
Данните се попълват в цели числа
Разход

а
Соево масло и неговите фракции,
рафинирани, но не химически
модифицирани
Слънчогледово или шафраново масло
и техните фракции, рафинирани, но
не химически модифицирани
Олющен ориз
Брашно пшенично или брашно смес
от пшеница и ръж
Рафинирана захар от захарна
тръстика или захарно цвекло и
химически чиста захароза, в твърдо
състояние, без ароматизиращи или
оцветяващи добавки
Тютюневи екстракти (соуси),
“хомогенизирани” или “възстановени”
тютюни и други видове обработен
тютюн
Вълна, прана, обезмаслена или
карбонизирана, неподготвена за
предене
Тъкани от естествена коприна или от
отпадъци от естествена коприна
Тъкани от вълна или от фини
животински косми, щрайхгарни
Тъкани от вълна или от фини
животински косми, камгарни и тъкани
от груби косми
Тъкани от памук
Tъкани (без специалните) от прежди
от синтетични щапелни влакна
Tъкани (без специалните) от прежди
от изкуствени щапелни влакна
Обработени кожи без косъм от едър
рогат добитък, цели
Обработени кожи без косъм от едър
рогат добитък, други
Обработени кожи без косъм от
овце, обработени след дъбене или
обработени като пергамент (без
велурирани, с лаково, метализирано
или друго покритие)
Обработени кожи без косъм от
свине, обработени по друг начин (без
кожите с лаково или друго покритие и
метализирани кожи)
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М
я
р
к
а

Код
по
Продпром

б

в

т

10.41.51.00

т
т

10.41.54.00
10.61.11.00

т

10.61.21.00

т

10.81.12

т

12.00.19.90

т

13.10.22.00

х. м2

13.20.11.00

х. м2

13.20.12.30

х. м2
х. м2

13.20.12.60
13.20.20

х. м2

13.20.32

х. м2

13.20.33

кг

15.11.31.00

кг

15.11.32.00

х. м2

15.11.41.50

х. м2

15.11.43.50

Наличност Постъпления
на
(коли1.01.2010 г.
количество чество)

1

2

Всичко
(количество)

3

в т.ч. за производственоексплоатационни и
други дейности
стойност количество хил. лв. (без
ДДС)
4

5

Наличност
на
31.12.2010 г.
количество

6

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 1
Данните се попълват в цели числа
Разход

М
я
р
к
а
а
Иглолистен дървен материал, нарязан
или бичен надлъжно, цепен или
кръгообразно нарязан, с дебелина >
6 mm, клинозъбно челно съединен,
шлифован или рендосан
Дървен материал, нарязан или
бичен надлъжно, цепен или
кръгообразно нарязан,с дебелина
> 6 мм, с изключение на иглолистни
и тропически дървесини и дъбови
блокове, дъски и профили
Дъбов, буков и друг дървен материал
(без иглолистен), профилиран по
дължина на един или няколко ръба
или страни (вкл. паркетни дъски и
фризи, несглобени)
Шперплат, фурнировъчни плочи и
подобна слоеста дървесина
Плочи от дървесни частици и
подобни плочи, от дървесина или от
други лигноцелулозни материали
Плочи от дървесни влакна или от
влакна от други лигноцелулозни
материали
Фурнирни листове и развиван
фурнир за шперплат и друг, надлъжно
нарязан дървен материал, с деб. <=
6мм
Химична дървесна маса за разтваряне - 90% сухо в-во
Химична дървесна маса, натронова
или сулфатна, без масата за
разтваряне - 90% сухо в-во
Химична дървесна маса, сулфитна,
без масата за разтваряне – 90% сухо
в-во
Вестникарска хартия, на роли или на
листа
Хартия и картон за писане, печатане
или други графични цели
Крафтлайнер, непокрит, неизбелен,
на роли или листа
Полухимична хартия за навълняване
Тестлайнер (от рециклирани влакна),
непокрит
Вълнообразeн картон (велпапе), на
роли или на листа
Синтетични органични багрилни
вещества и препарати на базата на
тези вещества, оцветителни лакове и
препарати на базата на тези багрила
и лакове
Сублимирана или утаена сяра;
колоидна сяра
Хлороводород (солна киселина) - база
100% HCL

Код
по
Продпром

б

в

м3

16.10.10.33

м3

16.10.10.50

кг

16.10.21.50

м3

16.21.12

м3

16.21.13

м2

16.21.14

м3

16.21.21.13

т

17.11.11.00

т

17.11.12.00

т

17.11.13.00

т

17.12.11.00

т

17.12.14

т
т

17.12.31.00
17.12.33.00

т

17.12.35

т

17.21.11.00

т

20.12.21

т

20.13.21.20

тона
HCL

20.13.24.13

Наличност Постъпления
на
(коли1.01.2010 г.
количество чество)

1

2

Всичко
(количество)

3

в т.ч. за производственоексплоатационни и
други дейности
стойност количество хил. лв. (без
ДДС)
4

5

Наличност
на
31.12.2010 г.
количество

6
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С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3
Данните се попълват в цели числа
Разход

М
я
р
к
а
а
Сярна киселина - база 100% SO2
Натриев хидроксид във воден
разтвор (натриева луга или течна
сода) база 100% NaOН
Динатриев карбонат (калцинирана
сода) - база 100% Na2CO3
Неденатуриран етилов алкохол
с алкохолно съдържание >= 80%
обемни
Неорганични азотни торове - 100% N
Неорганични фосфорни торове 100% P2O5
Неорганични калиеви торове -100%
K2O
Полимери на етилена в първични
форми
Полимери на стирена в първични
форми
Поли(винилхлорид), несмесен с други
вещества, в първични форми
Епоксидни смоли, в първични форми
Полипропилени, в първични форми
Карбамидни смоли; тиокарбамидни
и меламинови смоли, в първични
форми
Фенолни смоли, в първични форми
Синтетичен каучук и фактис за каучук,
(без синтетичния латекс)
Бои и лакове на базата на
акрилови или винилови полимери,
диспергирани или разтворени във
водна среда
Бои и лакове на базата на
полиестерни, акрилови или винилови
полимери, диспергирани или
разтворени в неводна среда
Синтетични влакна
Изкуствени влакна
Пневматични гуми от каучук
нови, за леки автомобили вкл. за
товаропътнически и състезателни
автомобили
Пневматични гуми от каучук нови,
за автобуси, товарни автомобили и
самолети
Керемиди от неогнеупорна керамика
Портланд цимент и други видове
хидравличен цимент
Гасена вар
Хидратна вар
Чугун във вид на отливки, слитъци
или други първични форми
Феросплави
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Код
по
Продпром

б

в

тона
SO2

20.13.24.33

тона
NaOH 20.13.25.27
тона
Na2CO3 20.13.43.10

хил. л.
тона
N
тона
P2O5
тона
K2O

20.14.74.00

т

20.16.10

т

20.16.20

т
т
т

20.16.30.10
20.16.40.30
20.16.51.30

т
т

20.16.55
20.16.56.50

т

20.17.10.90

т

20.30.11

т
т
т

20.30.12
20.60.1
20.60.2

бр.

22.11.11.00

бр.
х. бр.

22.11.13
23.32.12.50

т
т
т

23.51.12
23.52.10.35
23.52.10.50

т
т

24.10.11.00
24.10.12

20.15.3
20.15.4
20.15.5

Наличност Постъпления
на
(коли1.01.2010 г.
количество чество)

1

2

Всичко
(количество)

3

в т.ч. за производственоексплоатационни и
други дейности
стойност количество хил. лв. (без
ДДС)
4

5

Наличност
на
31.12.2010 г.
количество

6

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 3
Данните се попълват в цели числа
Разход

а
Плоски полуготови продукти от
нелегирана стомана
Горещовалцувани плоски продукти
с широчина ≥ 600мм, от нелегирана
стомана, на рулони
Неплакирани студеновалцувани
листове и ленти с шир. ≥ 600
мм, от стомана, различна от
корозионноустойчивата
Студеновалцувани плоски продукти
с широчина ≥ 600 мм, от легирана
стомана, различна от корозионноустойчивата (без бързорежещи
и силициеви електротехнически
стомани)
Листове и ленти, с широчина ≥ 600
мм, с горещо нанесено метално
покритие
Тръби, кухи профили и фитинги за тях
от стомана
Студеноизтеглени пръти и профили от
нелегирана стомана
Студеноизтеглени пръти и профили
от друга легирана стомана, без
корозионноустойчивата
Студеноизтеглени пръти и профили от
корозионноустойчива стомана
Студеновалцувани тесни ленти с
широчина < 600 mm, неплакирани,
нито покрити
Студеновалцувани тесни ленти, с
широчина, < 600 мм, плакирани или
покрити
Студено изтеглен тел от стомана
Алуминий, нелегиран, недеформиран
(необработен)
Олово, рафинирано, недеформирано
(необработено)
Цинк, нелегиран, недеформиран,
(необработен)
Мед рафинирана, нелегирана
недеформирана, (необработена)
Проводници за намотка

М
я
р
к
а

Код
по
Продпром

б

в

т

24.10.21.10

т

24.10.31.10

т

24.10.41.10

т

24.10.43.00

т

24.10.51.30

т

24.20

т

24.31.10

т

24.31.20

т

24.31.30.00

т

24.32.10

т
т

24.32.20
24.34.1

т

24.42.11.30

т

24.43.11.30

т

24.43.12.30

т
кг

24.44.13.30
27.32.11

Наличност Постъпления
на
(коли1.01.2010 г.
количество чество)

1

2

Всичко
(количество)

3

в т.ч. за производственоексплоатационни и
други дейности
стойност количество хил. лв. (без
ДДС)
4

5

Наличност
на
31.12.2010 г.
количество

6

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
С този формуляр се отчитат суровини и материали в предприятията потребители, в натурално и стойностно изражение (без
ДДС), изразходвани за производствено–експлоатационни и други дейности.
В отчета по формуляр Е–потребление се отчитат материали, собственост на предприятието.
Суровините и материалите във формуляра се отчитат в цели числа, в отпечатаните мерки.
Предприятията, които произвеждат даден вид суровини и материали и ги отчитат като производство и същевременно потребяват част от
тях, посочват тези количества по формуляр Е–потребление като постъпления, разход-всичко, и в т.ч. за производствено-експлоатационни
и други дейности /без наличностите/. В колоната “стойност” за тези материали се записва тяхната себестойност. Наличностите се отчитат
само по формуляр Е–реализация.
Отчетът по формуляр Е–потребление се съставя въз основа на данни от счетоводната отчетност или на проверени от счетоводството
данни. Необходимо е да се осигури равенство на данните в отчетния формуляр Е–потребление и данните в първичната документация.
В отчета по формуляр Е–потребление не трябва да се отчитат за постъпили тези материали, за които доставчикът писмено е съобщил,
че ги изпраща на отговорно пазене. Те ще се отчитат за постъпили от момента на получаване на фактурата от доставчика. В случаите на
доставени, но неплатени материали, на забавяне или липса на първичен документ се съставя протокол, декларация или друг документ по
преценка на предприятието. В тези случаи материалите се оценяват по продажна цена. След получаване на фактурата съставената статия
се сторнира и се съставя нова.
Чуждите материали, включително поръчките с материали на клиентите, не трябва да се включват в отчета.
В този отчет търговските фирми не посочват данни за суровините и материалите с които търгуват, а отчитат само потребените за собствени
нужди.
В колоната “Наличност на 1.01” се посочват данни за наличните суровини и материали, в началото на годината в натура. Като наличност
се посочват и материалите, намиращи се в цеховете, строителните площадки и др. места, изписани в производството, но фактически
неизразходвани. За всеки материал наличностите на 1 януари трябва да бъдат еднакви с наличностите на 31 декември на предходната
година, тъй като това е един и същи момент.
В колоната “Постъпления” се посочват количествата суровини и материали, които фактически са постъпили през отчетния период.
В колоната “Разход–всичко” се посочва целият фактически разход на суровини и материали за основните и спомагателни производства, за
ремонти, за експлоатационни и други дейности, включително и материали продадени на други предприятия.
В колоната ”Разход за производствено–експлоатационни и други дейности”, се посочват всички суровини и материали, които са разходвани
в предприятието за основната му дейност и за други допълнителни дейности, в натура и стойност.
Обърнете внимание при отчитането на материалите, означени в условна мярка /определена база/.
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a
Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници,
клони, снопчета или подобни форми
Коксуващи се въглища
Антрацитни въглища, пречистени
Черни въглища, пречистени
Кафяви въглища, пречистени
Лигнитни въглища, пречистени
Лигнитни въглища, изсушени
Нефт
Природен газ (метан) във втечнено или газообразно
състояние (1 тон = 1.4658 хил. м3)
в т. ч.: за транспорт
за неенергийни цели
Кокс и полукокс от въглища или от торф; ретортен въглен
Катран от въглища или торф (смес от ароматни и мастни
съставки, получени от дестилацията на въглища или торф)
Брикети от антрацитни и черни въглища
Брикети от лигнитни въглища
Авиационен бензин (1000 л = 0.75 т)
Автомобилен бензин, безоловен (1000 л = 0.75 т)
Минерален терпентин и специални бензини
Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип
(авиационен керосин)
Гориво за дизелови двигатели (за пътни и релсови
превозни средства)(1000 л = 0.85 т)
в т. ч. за стационарни двигатели, строителни и
селскостопански машини
Газьол за отопление (1000 л = 0.85 т)
Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра,
непревишаващо 1%

Наименование на горивото/енергията

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

в
02.20.14.00
05.10.10.10
05.10.10.20
05.10.10.30
05.20.10.10
05.20.10.20
05.20.10.30
06.10.10.10
06.20.10.00
06.20.10.00
06.20.10.00
19.10.10
19.10.20.00
19.20.11.00
19.20.12.00
19.20.21.10
19.20.21.20
19.20.23.30
19.20.25.00
19.20.26.20
19.20.26.20
19.20.26.30
19.20.28.20

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Код на
горивото/
енергията

б

Код на
реда

х

х

х
х

2

х

х
х

3

Общо
(количество)

х

х
х

х
х

РАЗХОД
в т.ч. за производствени и други
дейности на предприятието
Стойност хил. лв
Количество
(без ДДС)
4
5

х

х
х

6

Наличност
на
31.12.2010 г.
(количество)

ВЕСТНИК

т

т
т

т

т

т
т
т
т
т
т

х
х

1

Общо
(количество)

ПОСТЪПЛЕНИЯ

Данните се попълват в цели положителни числа

ДЪРЖАВЕН

хил. м3
хил. м3
хил. м3
т

пр. м3
т
т
т
т
т
т
т

г

Мярка

Наличност
на
01.01.2010 г.
(количество)

ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДА НА ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ ЗА 2010 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

БРОЙ 3
С Т Р. 1 6 5

49

50
19.20.31.10
19.20.31.10
19.20.32.20
19.20.41

25
26
27
28

т

т

т
т

т

г

19.20.41.10
т
19.20.42.10
т
19.20.42.20
т
19.20.42.30
т
19.20.42.90
т
20.59.59.93
т
35.11.10
х. кВтч.
35.11.10
х. кВтч.
35.21.10.10 хил. м3
35.21.10.20 хил. м3
35.30.11
х. кВтч.
35.30.11.90 х. кВтч.
38.11.39.10
ГДж
38.11.39.20
т
38.11.39.30
т

19.20.28.30

24

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

в

б

Мярка

х
х
х
х
х
х
х
х
х

х

х

1

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

Дата:

(телефон)

(подпис)

х
х
х
х
х
х
х
х
х

х

х

6

Наличност
на
31.12.2010 г.
(количество)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х
х
х
х

х

х

х
х
х

х
х
х
х
х
х

х

х

х

х

х

3

Общо
(количество)

в т.ч. за производствени и други
дейности на предприятието
Стойност хил. лв
Количество
(без ДДС)
4
5

РАЗХОД

ДЪРЖАВЕН

Съставител:

х

х

2

Общо
(количество)

ПОСТЪПЛЕНИЯ

Ръководител:

Наличност
на
01.01.2010 г.
(количество)
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1) Предприятията отчитат само закупената топлоенергия и топлоенергия, получена при химически процеси.

a
Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра,
превишаващо 1%
Пропан - бутанови смеси (втечнен нефтен газ)
(1000 л = 0.55 т)
в т. ч. за транспорт
Газообразни въглеводороди, получени от
нефтопреработвателните заводи (нефтени рафинерии)
Вазелин, парафин, микрокристален нефтен восък и други
минерални восъци
в т. ч.: Парафин, съдържащ тегловно по-малко от 0.75%
масло
Нефтен кокс
Нефтен битум
Гудрон
Други остатъци от нефтени продукти
Други течни биогорива
Електроенергия
в т. ч. за транспорт
Коксов газ
Доменен газ
Топлоенергия 1)
в т.ч. получена при химически процеси
Промишлени отпадъци (невъзобновяеми)
Дървени отпадъци
Други растителни отпадъци

Наименование на горивото/енергията

Код на
Код на
горивото/
реда
енергията

Данните се попълват в цели положителни числа

С Т Р.
БРОЙ 3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 7

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА
ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДА НА ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ
Този отчет се попълва от предприятия с промишлена, строителна, селскостопанска, риболовна, транспортна, търговска,
пощенска и куриерска дейност, които са потребители на енергийни ресурси.
Колона а: съдържа наименованието на продуктовите позиции, дефинирани според Номенклатурата на енергийните продукти
(ПРОДЕНЕРДЖИ - http://www.issc.nsi.bg:9080/WEB_CE9/faces/classiﬁcationList.jsp).
Колона в: Код – съдържа кода на продуктовата позиция по ПРОДЕНЕРДЖИ.
Колона г: Мярка – записана е съответната натурална мярка, в която трябва да бъде отчетено съответното гориво или енергия.
Промишлените отпадъци се отчитат в ГДж в зависимост от калоричността им (1 Гкал = 4,187 ГДж).
Колона 1 (6): Наличност на 1 януари (31 декември) – посочват се данни за количествата енергийни ресурси, за които е отговорно
предприятието, независимо в чии складове се намират.
Колона 2: Постъпления - общо – посочват се фактически постъпилите през годината количества енергийни ресурси с цел потребление,
независимо дали са платени (вкл. и от собствено производство, с изключение на топлоенергията).
На ред 39 “Топлоенергия” всички фирми, с изключение на обществените централи (тяхната основна дейност е да произвеждат и продават
електроенергия и/или топлоенергия), посочват данни само за купената топлоенергия и топлоенергията обхваната от химически процеси
(за която няма разход на горива). На този ред обществените централи отчитат топлоенергията, изразходвана за собствени нужди на
централата (независимо дали топлоенергията е от собствено произведство или е купена), както и загубите до връзката с топлопреносната
мрежа - т.е. това е разликата между брутното и нетното производство на топлоенергия за крайно потребление.
На ред 40 “в т.ч.: получена при химически процеси” се посочват данни само за обхванатата топлоенергия от химически процеси, за
осъществяването на която няма изгаряне на горива.
Колона 3: Разход общо: - посочват се количествата за целия фактически разход на енергийните ресурси, потребени в основната и
допълнителна дейност на предприятието, както и закупени енергийни ресурси за нуждите на предприятието, но непотребени, а
продадени на други предприятия. Търговските фирми не отчитат закупените горива/енергия с цел препродажба.
Колона 4: За производствени и други дейности на предприятието - количество: - посочват се само количествата на енергийните ресурси,
потребени в основната и допълнителна дейност на предприятието.
Колона 5: Потребление - хил. лв. (без ДДС): - посочва се стойността на енергийните ресурси, потребени в основната и допълнителна
дейност на предприятието.
Данните в отчета се попълват в цели положителни числа. В колона 5 данните са в хил. лв, а в останалите колони данните са в
съответната мярка на горивото/енергията, записана в колона “г”.
Аритметичен контрол на данните:
За всеки ред:
Колона 1 + колона 2 = колона 3 + колона 6
Колона 3 ≥ колона 4
За всяка колона данните на ред 28 ≥ ред 29.
За колона 2:
- ред 39 ≥ ред 40
За колона 4:
- ред 9 ≥ ред 10 + ред 11
- ред 20 ≥ ред 21
- ред 25 ≥ ред 26
- ред 35 ≥ ред 36

51

52

в т.ч. за персонал, зает с НИРД

а

220

230

240

250

260

Предприятия

Висши училища

Нетърговски организации

Чужбина

200
210

Бюджетни организации

РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Собствена стопанска дейност

Код на
реда
б
1

Отчет

150

2

3

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

Технически
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 фундаментални изследвания

(Хил. левове)

б
100
110

Разходи за приложни 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

Естествени
науки

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

168

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 3

а

310

320

330

Изследователи

Технически персонал

Помощен персонал

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
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*:

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

301

Персонал - общо

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

300

б

Персонал - общо

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

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

БРОЙ 3
С Т Р. 1 6 9

53

54

а

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

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)

170

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 3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 1

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.
55

С Т Р.

172

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

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?
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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:

б

а

Лице за контакт:
(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

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

Дата:

в т.ч. на вътр. пазар

6

7

(телефон)

(подпис)

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

Раздел ІII. Справка за натовареността

5

099

б

Код на реда

8

12

Време (в минути)

9

ВЕСТНИК

Ръководител:
Съставител:

Раздел ІІ. Справка за стойността на промишлените услуги на ишлеме - общо
Стойност на промишлените услуги на ишлеме - общо ( включва стойността на
промишлените услуги на ишлеме от Раздел I (Σкол.3) и услугите на ишлеме за
ненаблюдаваната продукция.)
10

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

общо

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

* Промишлените продукти включват промишлени изделия и промишлени услуги

Наименование на продукта

Код по
ПРОДПРОМ
2010

общо

Производство
в т.ч. на ишлеме
стойност в хил. лв
Измерителна
(без ДДС и акцизи)
единица
количество количество
в т.ч. за чужобщо
дестранни
клиенти
в
1
2
3
4

Раздел І. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти

СПРАВКА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБИТЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ ЗА 2010 ГОДИНА*

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

УКАЗАНИЯ
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на промишлената продукция в натурално изражение от предприятията, произвеждащи промишлени изделия и
извършващи промишлени услуги, се извършва по Номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ). Предприятията попълват
справка за всеки вид промишлена дейност, която развиват съобразно нетния размер на приходите от продажби на продукция и
услуги от промишлена дейност през 2010 година, както следва:
промишлени предприятия, посочили в ОПР ∑ на кодове(15110+15133) кол.1 общо 120 и повече хил. лева.
промишлени предприятия, посочили в ОПР ∑на кодове(15110+15133) кол.1 общо 20 и повече хил. лева и класифицирани по КИД
2008:11.03, 14.20, 18.14, 20.12, 23.41, 23.44, 23.49, 23.65 и 32.12.
непромишлени предприятия, посочили в Раздел VI. “Нетни приходи от продажби по икономически дейности” ∑ на кодове(61170+61180)
кол.1 общо 120 и повече хил. лева.
II. УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ:
Раздел I.
Колона 1.”Производство общо ” в количество - за всеки продукт се посочва цялата действително произведена промишлена продукция
през отчетния период, независимо дали е продадена, останала като запас или е използвана за по нататъшна преработка (вътрешен оборот),
включително производството на ишлеме. При производство на ишлеме, производството в количество се отчита от предприятието, което
действително произвежда продукцията (изпълнителя).
Колона 2.“в т.ч. ишлеме” в количество - за всеки продукт се посочва цялата продукция, произведена на ишлеме от изпълнителя.
Колона 3.“в т.ч. ишлеме - общо” в стойност - за всеки продукт се посочва стойността, получена за извършената услуга в хил.лв., без ДДС
и акцизи.
Колона 4.“в т.ч. за чуждестранни клиенти” в стойност - за всеки продукт се посочва стойността, получена за извършената услуга в хил.
лв., без ДДС и акцизи за чуждестранни клиенти.
Колона 5.”Продажби общо” в количество - за всеки продукт се посочва цялото количество продадена собствена промишлена продукция
през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производство на ишлеме продажбите в количество и стойност
се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя).
Колона 6.”Продажби общо” в стойност - посочва се нетния размер на приходите от продажба на собствена промишлена продукция в
хил.лв., без ДДС и акцизи.
Колона 7.“в т.ч. Продажби на вътрешния пазар” в количество - за всеки продукт се посочва цялото количество продадена собствена
промишлена продукция на вътрешния пазар през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производството
на ишлеме продажбите на вътрешния пазар в количество и стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава
(ишлемодателя).
Колона 8.“в т.ч. Продажби на вътрешния пазар” в стойност - посочва се нетния размер на приходите от продажба на вътрешния пазар
на собствена промишлена продукция в хил.лв., без ДДС и акцизи.
За попълване на Справката на хартиен носител, можете да разгледате и разпечатате необходимия Ви брой Справки за всяка дейност от
интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg, „За респондентите”; „Годишна отчетност 2010” Нефинансови предприятия, съставящи баланс;
”Формуляри на хартиен носител”; „Повече”;”Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2010г.”(xls формат)
Разглеждане на Номенклатурата на промишлената продукция от интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg, „Статистически класификации”,
ПРОДПРОМ 2010.
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(Продължава в бр. 4)

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 675
от 2 декември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следния обект: сграда с УПИ
IX, с. Яна, ул. Васил Левски 21, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“,
с АОС № 164 от 18.03.1997 г. и АОС № 1468 от
29.06.2010 г. с право на собственост върху УПИ.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационната сделка за обекта.
11145

Председател: А. Иванов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1421
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 328 от 21.05.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 2.02.2011 г. от 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 1,
ж.к. Сердика, бл. 15а, вх. А, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 60 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 6000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 31.01.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11146
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РЕШЕНИЕ № 1429
от 29 октомври 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 973 от 11.10.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 8.02.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Гоце Делчев, до бл. 151, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Триадица“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.02.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11147
РЕШЕНИЕ № 1430
от 29 октомври 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 243 от 13.05.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 3.02.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот с пл. № 1099, м. Факултета, ул. Иван Гарванов, ъгъла с ул. Медковец, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красна поляна“, с
право на собственост върху поземлен имот.
2. Начална тръжна цена – 26 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.02.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11148
РЕШЕНИЕ № 1431
от 29 октомври 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
ч л. 31, а л. 3 ЗПСК , ч л. 5 о т Нар едбат а за
търговете и конкурсите и Решение № 326 от
21.05.20 09 г. на Столични я общинск и съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да с е п роведе п у бл и чен т ърг с я вно
наддаване на 9.02.2011 г. в 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо помещение № 4, ж.к. Зона
Б-5-3, бл. 24, I сутерен, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 22 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.02.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11149
РЕШЕНИЕ № 1466
от 19 ноември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 511 от 23.09.2010 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 10.02.2011 г. в 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на помещение към трафопост, ж.к. Дървеница,
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до бл. 35 и църквата, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Студентски“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 66 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.02.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11150

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 422
от 8 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1 от протокол
№ 7 от 09.11.2010 г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Мъглиж
Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на имот № 000451 в землището
на с. Дъбово, местност Делииванов кладенец,
община Мъглиж, собственост на „Дъбово енерджи“ – ЕООД. С плана за застрояване в имота се
предвижда свободно застрояване с височина до
10 м за изграждане на фотоволтаична централа.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател: Кр. Стойчев
324
РЕШЕНИЕ № 423
от 8 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № 6
от протокол № 6 от 15.10.2010 г. на Експертния
съвет по устройство на територията на Община
Мъглиж Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на имот № 028087 в землището
на с. Селце, местност В село, община Мъглиж,
собственост на Евгени Павлов Михайлов. С
плана за застрояване в имота се предвижда
свободно малкоетажно застрояване за жилищно
строителство.
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Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател: Кр. Стойчев
325
РЕШЕНИЕ № 424
от 8 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № 10
от протокол № 6 от 15.10.2010 г. на Експертния
съвет по устройство на територията на Община
Мъглиж Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с идентификатор 49494.615.3 и поземлен имот с идентификатор 49494.617.11 от кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Мъглиж, община
Мъглиж, местност Лагера, собственост на Община Мъглиж. С плана за застрояване в имотите
се предвижда изграждане на фотоволтаични
централи.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател: Кр. Стойчев
326
РЕШЕНИЕ № 425
от 8 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 2 от протокол
№ 7 от 09.11.2010 г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Мъглиж
Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за електропровод за присъединяване на фотоволтаични електрически централи
в поземлени имоти № 000450 и № 000451 в
землището на с. Дъбово, местност Делииванов
кладенец, Община Мъглиж, и в поземлен имот
№ 080001 в землището на с. Ветрен, местност
Къра, Община Мъглиж, собственост на „Дъбово
Енерджи“ – ЕООД.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател: Кр. Стойчев
327

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, съобщава, че е постъпило оспорване от Иван Петров
Иванов и Димитър Иванов Христов от Бургас
против Решение № 32 от 13.04.2009 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, с което се одобрява
ПУП – ПРЗ на кв. Крайморие – окончателен
проект, по което е образувано адм. д. № 846/2009
на Административния съд – Бургас. Съдебното
заседание е насрочено за 16.03.2011 г. в 13,30 ч.
34
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Административният съд – Варна, XII състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за оспорване, предявено от Георги Стойков Лечев срещу
Решение № 1732-13/17/13 от 13 – 14.10.2009 г., с
което е одобрен ПУП – ПУР на СО „Ален мак“,
Варна, и Решение № 18 от 13.11.2009 г., с което
е прието повторно Решение № 1732-13/17 от
13 – 14.10.2009 г., с което е одобрен ПУП – ПУР на
СО „Ален мак“, Варна, на Общинския съвет – гр.
Варна, в частта на ПИ № 400, и е образувано
адм.д. № 2322/2010 по описа на Административния
съд – Варна. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес, номер на
делото, акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал, изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като
заинтересувано лице. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Георги
Стойков Лечев.
10862
Адмистративният съд – Варна, съобщава за
направено оспорване от Лилян Стефанов Янев на
Решение № 1809-2 от 13.11.2009 г. по протокол № 18
от 13.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – ПУР на СО „Ален мак“
в частта, касаеща ПИ № 176, по повод на което
е образувано адм. дело № 2325/2010 по описа на
Административния съд – Варна. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218,
ал. 2 ЗУТ за конституирането им като ответници
по адм. дело № 2325/2010 в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им на
заинтересовани лица.
10978
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Красимир Любенов
Балкански против Решение № 2405-10 по протокол № 24 от 23, 24 и 30.06.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е бил одобрен ПРЗ на
м. Свети Никола, в частта относно имот 1319.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституирането им като ответници
по адм. дело № 3525/2010 в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтересовани лица. Към заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на обжалваното решение на Общинския съвет –
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гр. Варна, както и за присъединяване към подадената от Красимир Любенов Балкански жалба.
10984
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Жасмина Иванова
Витанова на Решение № 1732-13 по протокол
№ 17 от 13 – 14.10.2009 г. и Решение № 1809-2
по протокол № 18 от 13.11.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с които е одобрен ПУП – ПУР
на СО „Ален мак“ в частта относно имот 746,
515 к. р. Заинтересуваните лица могат да подадат
заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм. д. № 2623/2010
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението, към което следва да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересувани лица. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
11014
Административният съд – Варна, съобщава за
направено оспорване от Атанас Георгиев Атанасов на Решение № 1732-13 по протокол № 17 от
13 – 14.10.2009 г. и Решение № 1809-2 по протокол
№ 18 от 13.11.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, с които е одобрен ПУП – ПУР на СО
„Ален мак“ в частта относно имот 3088, кв. 39.
Заинтересуваните лица могат да подадат заявление
по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като
ответници по адм. д. № 2593/2010 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересувани лица. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
11137
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Янчо Иванов Янакиев на Решение
№ 2405-10 от 23, 24 и 30.06.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПРЗ
за кв. Св. Никола – Варна, в частта за ПИ 1117
в кв. 6. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм. д. № 3600/2010
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
11138
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от „Коприна“ – ЕООД, ЕИК
104698233, със седалище и адрес на управление
Свищов, ул. Алеко Константинов 20, бл. 3Б, вх.
А, партер, представлявано от Албена Цветанова Бадева, срещу Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Балчик в
частта є относно чл. 17, ал. 4. По оспорването
е образувано адм. дело № 836/2010 по описа на
Aдминистративния съд – Добрич.
10867
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Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм. дело № 2513 по описа на съда от 2010 г.
на ІІ а.о., 25 състав, насрочено за 11.04.2011 г.,
по жалба на Славчо Методиев Алексов като
собственик на УПИ ХХVІІ – за офиси, УПИ
ХХVІ 558 в кв. 21 и ПИ № 691, кв. 10 по плана
на гр. София, м. Илиянци, срещу Решение № 159
по протокол № 35 от 12.03.2009 г. на Столичния
общински съвет, с което се одобрява проект за
подробен устройствен план на м. Илиянци – запад, в частта, с която се засягат УПИ ХХVІІ – за
офиси, УПИ ХХVІ 558 в кв. 21 и ПИ № 691, кв.
10. Всяко заинтересовано лице може да поиска
конституирането му като ответник по делото със
заявление, подадено до съда по номера на делото в едномесечен срок от обявлението, което да
съдържа следната информация: 1. трите имена
и адрес, телефон, факс и електронен адрес (ако
има такъв) – за българските граждани; 2. трите
имена и личния номер за чужденец и адрес, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес (ако има такъв); 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес на
управление и електронния му адрес; 4. номер на
делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
35
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от областния управител на област Стара Загора
със Заповед № РД-09-890 от 14.12.2010 г., с която
оспорва като незаконосъобразни разпоредбите
на чл. 4, т. 1, чл. 5, чл. 7, чл. 12, чл. 14, чл. 15,
ал. 1, т. 1, буква „б“, т. 3; чл. 18, чл. 19, чл. 22,
чл. 23, чл. 26, ал. 3 и чл. 27, ал. 1 от Наредбата
за реда за получаване и управление на дарения
на Община Павел баня, приета с Решение № 550
от 25.11.2010 г. на Общинския съвет – гр. Павел
баня, по което е образувано адм. д. № 580/2010 по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 17.02.2011 г.
36
Районният съд – гр. Дулово, призовава Нина
Ивова Христова с последен адрес гр. Дулово,
област Силистра, и Звезда Матеева Тахирова с
последен адрес с. Водно, област Силистра, сега с
неизвестни адреси, да се явят в съда на 22.02.2011 г.
в 9,30 ч. като ответници по гр.д. № 889/2010, заведено от Али Р. Яшар, за делба на земеделски
земи. Ответниците да посочат съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
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Пловдивският районен съд, II бр. състав, призовава Сабине Бок, с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 28.02.2011 г. в 15 ч. като ответница по
гр.д. № 16348/2009, заведено от Сюлейман Рамаданов Еминов от с. Устина, област Пловдив, за
развод. Ако въпреки публикацията ответницата
не се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
є назначава особен представител.
38
Софийският районен съд, 53-ти състав, уведомява Янка Георгиева Дакова, с адрес София, ж.к.
Бъкстон, бл. 15, вх. А, ет. 4, ап. 7, сега с неизвестен адрес, като ответница по гр.д. № 46825/2009,
заведено от Иван Даков, която да подаде писмен
отговор по делото. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
54
Пловдивският окръжен съд, гр. исково отделение, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
обявява, че е образувано гр. д. № 865/2010 по
мотивирано искане на Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност
(КУИППД) – София, представлявана от председателя Стоян Кушлев, с адрес за призоваване
Пловдив, бул. Санкт Петербург 55, срещу Лино
Федере Тонан, ЛНЧ 1000265541, ЛК № 711774246
от 10.11.2004 г., италиански гражданин, трайно
пребиваващ в Република България, с настоящ
адрес с. Марково, община „Родопи“, област Пловдив, ул. Орхидея 1, и „Суит Груп“ – ООД, ЕИК
160048495, със седалище и адрес на управление
Пловдив, бул. Пещерско шосе 21, представлявано
от управителя Мариана Иванова Деризимова, с
което на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД се
иска отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 1 312 617 лв., а именно:
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Лино
Федере Тонан, ЛНЧ 1000265541, ЛК № 711774246
от 10.11.2004 г., италиански гражданин:
– 255 дяла, всеки на стойност по 10 лв., от
капитала на „Вера Фурс“ – ООД, ЕИК 160058183,
рег. по ф. д. № 2759/2006 по описа на Пловдивския окръжен съд, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Санкт Петербург 63,
в размер 2550 лв.
– 30 дяла, всеки на стойност по 10 лв., от
капитала на „Арка“ – ООД, ЕИК 115735761, рег.
по ф. д. № 92/1994 по описа на Пловдивския окръжен съд, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Антим І № 32, в размер 300 лв.
На основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 3,
ал. 1 ЗОПДИППД от „Суит Груп“ – ООД, ЕИК
160048495, със седалище и адрес на управление
Пловдив, бул. Пещерско шосе 21:
– УПИ № 341030 ІІ – складова база за промишлени стоки, с обща площ 1,750 дка, в местност
341 по плана на с. Цалапица, област Пловдив,
община „Родопи“, одобрен със заповед № 1127 от
12.10.2006 г. и решение № 2 от 07.02.2007 г. на ОД
ЗГ – Пловдив, при граници и съседи на имота:
имот № 341 – нива, имот № 001005 – полски път,
имот № 501 – стопански двор, имот № 163 – стопански двор, придобит с нотариален акт № 166, том
Х, рег. № 9198, н. дело № 1637/2007 от 12.10.2007 г.
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– Апартамент № 21/244 в Пловдив, жилищен район „Тракия“, блок № 100-А-6, вх. Е, ет.
7, построен върху държавна земя, изложение
североизток – югозапад, състоящ се от три стаи,
столова, готварна, баня, клозет, пералня и антре, с площ 91,59 кв. м, ведно с припадащото се
избено помещение № 21 с полезна площ 7,17 кв.
м и 0,545 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото,
при съседи на жилището: отляво – апартамент
№ 32/246 и апартамент № 33/247, вх. Ж, отгоре – апартамент № 24/276, отдолу – апартамент
№ 18/207, и граници на избеното помещение:
отляво – изба № 22, отдясно – коридор, придобит
с нотариален акт № 67, том ІІ, рег. № 3058, н.
дело № 251/2007 от 13.06.2007 г.
– Апартамент № 2 на първи етаж във вх. Г,
бл. 63, Пловдив, ж. к. Христо Смирненски, ул.
Белица 20, с изложение изток и се състои от две
стаи, кухня, баня-клозет и антре, със застроена
площ 58 кв. м, при граници: отляво – апартамент
№ 1, отдясно – апартамент № 3, отгоре – апартамент № 5, ведно с припадащото се избено
помещение № 2 с полезна площ 2,73 кв. м при
граници отляво – изба № 3, отдясно – изба № 1,
ведно с 0,558 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху държавна
земя, придобит с нотариален акт № 66, том ІІ,
рег. № 3057, н. дело № 250/2007 от 13.06.2007 г.
– Апартамент № 3 на първи етаж в жилищен
блок в Пловдив, ул. Константин Величков 89,
състоящ се от стая, хол и кухня, със застроена
площ 69,73 кв. м, ведно с припадащото се избено
помещение № 3 с полезна площ 5,72 кв. м, ведно
с 3,669 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото,
при съседи на жилището: от север – апартамент
№ 4, от юг – междублоково пространство, от изток – апартамент № 2, от запад – междублоково
пространство, отгоре – апартамент № 7, отдолу – магазин, и съседи на избеното помещение:
от север – коридор, от юг – външен зид, от изток – мазе № 13, от запад – мазе № 16, придобит
с нотариален акт № 65, том ІІ, рег. № 3056, н.
дело № 249/2007 от 13.06.2007 г.
– Апартамент № 16/49 на шестия етаж във
вх. Б на жилищен блок № 277-А-13, построен
върху общинска земя в ж. к. Тракия, Пловдив, с
изложение североизток – югозапад, състоящ се
от три стаи, трапезария, готварна, баня, пералня,
тоалетна и антре, със застроена площ 98,37 кв.
м, ведно с припадащото се избено помещение
№ 16 с полезна площ 3 кв. м и 1,727 % идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж върху мястото, при съседи на жилището: отляво – апартамент № 18/48, вх. А, отдясно – апартамент № 17/50, отгоре – апартамент
№ 19/56, отдолу – апартамент № 13/40, и съседи
на избеното помещение: отляво – изба № 17,
отдясно – изба № 15, придобит с нотариален акт
№ 69, том ІІ, рег. № 3060, н. дело № 253/2007 от
13.06.2007 г.
– Апартамент № 36, в Пловдив, жр „Тракия“,
бл. № 259А, вх. Г, ет. 3, състоящ се от три стаи
и кухня, със застроена площ 79,28 кв. м, ведно с
припадащото се избено помещение № 9 с полезна
площ 3 кв. м и 1,648 % идеални части от общите
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части на сградата и от правото на строеж върху
мястото, при съседи на жилището: апартамент
№ 35, отгоре – апартамент № 48, и съседи на
избеното помещение: изба № 8, коридор, изба
№ 10, придобит с нотариален акт № 68, том ІІ,
рег. № 3059, н. дело № 252/2007 от 13.06.2007 г.
– Апартамент № 4/23, в Пловдив, ЖР „Тракия“, блок №153-А-3, вх. Б, ет. 2, състоящ се от три
стаи, столова, готварна, баня, пералня, тоалетна
и антре, с площ 97,72 кв. м, ведно с припадащото
се избено помещение № 4 с полезна площ 3,21
кв. м и 0,992 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото,
при съседи на жилището: апартамент № 8/22, вх.
А, отдясно – апартамент № 5/24, отгоре – апартамент № 7/41, отдолу – апартамент № 1/5, и
съседи на избеното помещение: отляво – коридор,
отдясно – изба № 3, придобит с нотариален акт
№ 70, том. ІІ, рег. № 3061, н. дело № 254/2007 от
13.06.2007 г.
– УПИ № І – стопанска дейност, в кв. 52
по регулационния план на с. Йоаким Груево,
област Пловдив, одобрен със заповед № 1237
от 30.07.1986 г. и заповед № 79 от 17.04.2001 г., с
площ 1980 кв. м, при граници и съседи на имота:
от север – имот ІV – бензиностанция, от изток
и юг – имот ІІ – промишлено обслужващи и
търговски дейности, от запад – имот V – газостанция, ведно с построената в имота масивна
сграда, представляваща производствен склад
с площ 585 кв. м, придобит с нотариален акт
№ 44, том. ІІ, рег. № 2935, н. дело № 230/2006
от 18.08.2006 г.
– Апартамент № 28, жилищен блок № 1562,
вх. Г, ет. 2, с площ 94,92 кв. м, ведно с припадащото се избено помещение № 6 и 1,30 % идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж върху мястото, при съседи на жилището: апартамент № 27, отгоре – апартамент
№ 42, отдолу – апартамент № 14, и съседи на
избеното помещение: изба № 5, коридор и изба
№ 7, придобит с нотариален акт № 148, том. І,
рег. № 2129, н. дело № 138/2006 от 06.06.2006 г.
– УПИ № І-5 – стопанска дейност, от кв. 2,
Стопански двор „Запад“, по ПУП на с. Цалапица,
община „Родопи“, област Пловдив, с площ 2,680
дка, при граници и съседи на имота: от две страни
улици, земеделска земя и УПИ ІІ-4 – стопанска
дейност, съгласно скица № 917 от 05.06.2006 г. на
община „Родопи“ – Пловдив, ведно с построената
в имота масивна сграда, представляваща „Телчарник“, с площ 463 кв. м, придобит с нотариален
акт № 178, том. І, рег. № 2355, н. дело № 168/2006
от 22.06.2006 г.
– Нива с площ 10,170 дка в землището на с.
Цалапица, община „Родопи“, област Пловдив, в
м. Пишевица, съставляваща имот № 113016 по
плана за земеразделяне, при граници на имота:
имот № 113015, имот № 000160 – полски път,
имот № 000168 – полски път, и имот № 113017,
придобита с нотариален акт № 179, том. І, рег.
№ 2356, н. дело № 169/2006 от 22.06.2006 г.
– Нива с площ 11,249 дка в землището на с.
Цалапица, община „Родопи“, област Пловдив, в
м. Мишковица, съставляваща имот № 147002 по
плана за земеразделяне, при граници на имота: имот № 147001 – нива на „Суит груп“, имот
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№ 000199 – полски път, имот № 147003 – нива,
имот № 147022 – нива, имот № 147023 – нива,
имот № 147024 – нива, придобита с нотариален
акт № 180, том. І, рег. № 2357, н. дело №170/2006
от 22.06.2006 г.
– Нива с площ 11,700 дка в землището на
с. Цалапица, община „Родопи“, област „Пловдивска“ в м. Мишковица, съставляваща имот
№ 147001 по плана за земеразделяне, при граници на имота: имот № 000198 – полски път,
имот № 147002 – нива на „Суит груп“, имот
№ 000199 – полски път, имот № 147024 – нива,
имот № 147025 – нива, имот № 147026 – нива,
имот № 147027 – нива, придобит с нотариален
акт № 181, том. І, рег. № 2358, н. дело № 171/2006
от 22.06.2006 г.
– Нива с площ 16,651 дка, № 146003, пета
категория земя, в м. Мишковица, землището на
с. Цалапица, община „Родопи“, област Пловдив,
ЕКАТТЕ 780029, при граници на имота: имот
№ 146002 – нива, имот № 000858 – други селскостопански територии на Община „Родопи“,
имот № 146004 – нива, имот № 000199 – полски
път, придобита с нотариален акт № 182, том. І,
рег. № 2359, н. дело № 172/2006 от 22.06.2006 г.
– Дворно място с площ 550 кв. м, съставляващо УПИ ХІІ-397 в квартал 56 по плана на с.
Чешнегирово, община Садово, ведно с построените в имота масивна жилищна сграда със
застроена площ 90 кв. м, второстепенна сграда
със застроена площ 75 кв. м и гараж със застроена площ 21 кв. м, при граници: улица от двете
страни, УПИ ХІ-401 и УПИ ХІІІ-308, придобито
с нотариален акт № 160, том. 5, рег. № 10921, н.
дело № 903/2008 от 31.10.2008 г.
– Лек автомобил марка „Аустин“, модел „Ровер“, с ДК № РВ 3081 СС, рама № FXDR2948X,
двигател № 25V880KD2996.
– Лек а в т о мо би л м а рк а „ По рш е“, мо дел „Кайен С“, с ДК № РВ 7771 СН, рама
№ WP1ZZZ9PZ8LA48756, двигател № 83817741.
– Товарен автомобил „Фиат дукато“ с ДК № РВ
4851 КА, рама № ZFA23000006015400, двигател
№ 81406322503244213.
Твърди се, че са налице визираните в чл. 4,
ал. 1 и 2 ЗОПДИППД предпоставки, тъй като
Лино Федере Тонан е признат за виновен с влязла
в законна сила присъда № 127 от 09.06.2009 г.
по НОХД № 342 в извършени престъпление по
чл. 257, ал. 1, пр. 1 във връзка с чл. 255, ал. 1 и
чл. 257, ал. 1, пр. 1 във връзка с чл. 256 във връзка
с чл. 26, ал. 1 НК, което попада в приложното
поле на чл. 3, ал. 1, т. 17 ЗОПДИППД. Сочи се,
че същият притежава имущество на значителна
материална стойност, за придобиването на което
няма данни за законни източници на средства;
налице са предпоставките на чл. 6, 7 и 10 във
връзка с чл. 4, ал. 1 и 2 ЗОПДИППД. Конкретно се
твърди, че Лино Тонан e участвал в управлението
и собствеността на следните дружества:
– „ В е р а Ф у р с“ – О ОД , П ло в д и в, Е И К
160058183, рег. по ф. д. № 2759/2006 по описа на
Пловдивския окръжен съд, със седалище и адрес
на управление Пловдив, бул. Санкт Петербург
63, като притежател на 255 дяла със стойност на
един дял 10 лв. от капитала на дружеството на
стойност 2550 лв., или 15,94 минимални работни
заплати.
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– „Арка“ – ООД, Пловдив, ЕИК 115735761,
рег. по ф. д. № 92/1994 по описа на Пловдивския
окръжен съд, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Антим І № 32, като притежател на
30 дяла на стойност 300 лв.
– „И Нова л ис“ – ЕООД, П ловд и в, ЕИК
115182321, рег. по ф. д. № 5970/1997 по описа на
Пловдивския окръжен съд, със седалище и адрес
на управление Пловдив, бул. Пещерско шосе 21,
като в периода от 23.03.2000 г. до 26.04.2005 г. Лино
Тонан e едноличен собственик и управител на дружеството. С договор за продажба на дружествени
дялове от 25.02.2009 г. Лино Тонан е продал на
Николай Михайлов Груев 504 от своите 505 дяла
от капитала на дружеството за сумата 5040 лв.,
или 21 минимални работни заплати, а дружеството е преобразувано в „И Новалис“ – ООД,
с управител Николай Михайлов Груев.
– „С у и т г ру п“ – ЕООД , П ловд и в, ЕИ К
160048495, със седалище и адрес на управление
Пловдив, бул. Пещерско шосе 21, в което едноличен собственик на капитала е Лино Тонан,
а управител Мариана Иванова Деризимова. С
договор за продажба на дружествени дялове от
23.02.2009 г. Лино Тонан е продал на управителя
на дружеството Мариана Иванова Деризимова 99
дяла от капитала на стойност 4950 лв., или 20,62
минимални работни заплати, а дружеството е
преобразувано в „Суит груп“ – ООД, с управител
Мариана Иванова Деризимова.
Според ищеца Лино Тонан е участвал в управлението и собствеността на следните търговски
дружества: „Суит Клоудс“ – ЕООД, Пловдив,
ЕИК 115754085, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Княз Богориди 12, ет. 3, като
с договор за продажба на дружествени дялове
от 02.11.2007 г. Лино Тонан е продал на Стоил
Славчев Николов, своите 500 дяла от капитала
на дружеството на стойност 5000 лв., или 27,78
минимални работни заплати.
– „Суит Клоудс БГ“ – ЕООД, с. Цалапица,
област Пловдив, ЕИК 160051559, като с договор за
прехвърляне на дружествени дялове от 13.03.2009 г.
Лино Тонан е продал на Стоил Славчев Николов
всичките свои 100 дяла от капитала на дружеството на стойност 5000 лв., или 20,83 минимални
работни заплати.
– „Рико“ – ЕООД, Пловдив, ЕИК 115620894,
като с договор за продажба на дружествени дялове от 10.12.2001 г. Лино Тонан е продал на Вера
Тонан своите 500 дяла, всеки един по 10 лв., за
сумата 5000 лв., или 50 минимални работни заплати, а с договор за прехвърляне на дружествени
дялове от 28.02.2009 г. Вера Тонан е продала на
Далила Тончева Терзиева своите 499 дяла, всеки
на стойност 10 лв., от капитала на дружеството
и дружеството е преобразувано в „Рико“ – ООД.
– „Сан Бенедето БГ “ – ЕООД, Пловдив,
ЕИК 160080856, като с договор за продажба на
дружествени дялове от 20.11.2008 г. Лино Тонан
продава всичките свои 500 дяла от капитала
на дружеството на Хасан Имоуриг, роден на
29.06.1976 г. в Маракеш, Мароко, за сумата от
5000 лв., или 22,73 минимални работни заплати.
– „Марко Поло“ – ЕООД, Враца, едноличен
собственик на капитала и управител на дружеството е Лино Тонан, като с определение от
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23.01.2003 г. на ПОС е прекратено производството
по ф. д. 5080/1994 поради смяна на седалището
и делото е изпратено на ОС – Враца.
– „Кафе Порторико“ – ООД, Пловдив, ЕИК
115289316, в което дружество Лино Тонан притежава 395 дяла, а с решение № 5479 от 30.08.2006 г.
на Окръжния съд – Пловдив, е вписано освобождаване на Лино Тонан като управител на
дружеството, а с решение № 317 от 04.12.2007 г.
на Окръжния съд – Пловдив, е прекратено дружеството на основание чл. 115, ал. 1, т. 3 ТЗ.
Ищецът твърди, че Лино Тонан е участвал и в
дружества, които са в ликвидация, както следва:
– „Бернарди България“ – ООД, Пловдив,
ЕИК 115018119, от капитала на което Лино Тонан
притежава 50 %, или 9,06 минимални работни
заплати.
– „Порто Рико България“ – ООД, Пловдив,
ЕИК 825357815, от капитала на което Лино Тонан
притежава 50 дяла на стойност 25 000 неден. лв.,
или 10,20 минимални работни заплати, и е управител на същото.
– „ЛИ. КО.С“ – ООД, Пловдив, ЕИК 115113688,
от капитала на което Лино Тонан притежава 30
дяла и е един от управителите.
Всички заинтересовани лица могат да предявят
своите претенции върху посоченото имущество,
предмет на искането, чрез предявяване на иск по
реда на чл. 29 ЗОПДИППД в срок до датата на
първото съдебно заседание, което ще се проведе
на 15.ІV.2011 г. от 10,30 ч. в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна палата, бул. Шести Септември 167.
10701
Сливенският окръжен съд, ІІІ състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД насрочва съдебно
заседание за 21.04.2011 г. в 9 ч. по гр.д. № 470/2010,
образувано по искане на КУИППД – БУЛСТАТ
131463734, чрез председателя Стоян Кушлев, с
адрес за призоваване: Бургас, ул. Филип Кутев
26А, ет. 3, против Стоян Василев Кацаров и
Светлана Стефанова Кацарова с постоянен адрес:
Сливен, ул. Бенковски 26, за постановяване на
решение, с което да бъде наложено отнемане в
полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 180 920 лв.:
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Стоян Василев Кацаров и Светлана
Стефанова Кацарова:
1
/2 ид.ч. от недвижим имот в Сливен, поземлен имот с идентификатор № 67338.511.183 по
кадастралната карта на гр. Сливен с площ на
имота 202 кв.м с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване до десет метра, със стар
идентификатор № 404, с адрес: ул. Бенковски
26, при съседи: поземлен имот с идентификатор
№67338.511.170, поземлен имот с идентификатор
№ 67338.511.206, поземлен имот с идентификатор
№67338.511.184, поземлен имот с идентификатор
№ 67338.511.198 заедно с построените в имота
сгради, представляващи: сграда с идентификатор №67338.511.183.1 със застроена площ 74 кв.м,
на един ета ж, с предназначение – жилищна
сграда – еднофамилна; сграда с идентификатор
№ 67338.511.183.2 със застроена площ 23 кв.м,
на един ета ж, с предназначение – жилищна
сграда – еднофамилна; сграда с идентификатор
№ 67338.511.183.3 със застроена площ 34 кв.м, на
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един етаж, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, и сграда с идентификатор
№ 67338.511.183.4 със застроена площ 20 кв.м, на
един етаж, с предназначение – друг вид сграда
за обитаване, които сгради представляват търпим строеж по смисъла на § 16 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията съгласно удостоверение
с изх. № 9400-21048 от 23.10.2007 г. на главния
архитект на Община Сливен, заедно с всички
останали подобрения по имота, като имотът
се индивидуализира съгласно скица № 7777 от
18.09.2007 г. на Службата по кадастъра – Сливен,
а съгласно документ за собственост – нотариален акт 181, том ІІ, дело № 687/1994 по описа
на Службата по вписвания при Агенцията по
вписвания – Сливен, имотът представлява: дворно място, съставляващо пл. № 3403 в кв. 146 по
плана на гр. Сливен, кв. Комлука, от които 150
кв.м застроени, при граници: Димитър Иванов
Велчев, Никола и Андон Крайчеви Басанови и
улица от двете страни, заедно с намиращата се
в мястото сграда, състояща се от 7 стаи, кухня,
антре, мазе, и други постройки и подобрения
с площ 150 кв.м, придобит от Стоян Василев
Кацаров с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 157, том. XXVIII, дв. вход.
рег. № 8640, дело № 6701/2007.
Самостоятелен обект в сграда с идентификационен № 67338.516.12.1.3, представляващ апартамент – жилище по кадастралната карта на
гр. Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31 от
19.04.2006 г. на Агенцията по кадастъра, изменена
със Заповед № КД-14-20-322 от 23.07.2007 г., с административен адрес: Сливен, ул. Орешака 66, етаж
0, намиращ се в сграда с № 67338.516.12.1, построена в имот с идентификационен № 67338.516.12,
по документ със застроена площ 62 кв.м, заедно
със съответните идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж, придобит
от Стоян Василев Кацаров с нотариален акт за
покупко-продажба № 5, том XXII, вх. рег. № 6483,
дело № 5046/2007 г.
Лек автомобил „Москвич 408“ с ДК № СН 0596
А, дата на първоначална регистрация 29.06.1969 г.,
регистрация в Сектор „Пътна полиция“ при ОД
на МВР – Сливен, 2.09.1998 г., придобит от Стоян
Василев Кацаров.
Лек автомобил „ЗАЗ 968 А“ с ДК № СН 1163
В, придобит от Стоян Василев Кацаров.
Товарен автомобил „ДАФ 400“ с ДК № СН
4106 СА, придобит от Стоян Василев Кацаров.
Лек автомобил „Пежо 806“ с ДК № СН 2475
ВВ, рама № УР3221РА212200271, собственост на
Стоян Василев Кацаров.
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД от Стоян Василев Кацаров и Светлана
Стефанова Кацарова, като сумите са по пазарни
стойности към момента на отчуждаване:
Сумата от продажбата на лек автомобил „Ауди
А6“ с рег. № СН 3560 СА, в размер 8500 лв.
Сумата от продажбата на лек автомобил „Ауди
80“ с ДК № СН 8691 СА, в размер 3500 лв.
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На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Стоян
Василев Кацаров:
Наличната сума заедно с лихвите по банкова
сметка с IBAN № BG 57 UBBS 80021036677517 с
титуляр Стоян Василев Кацаров.
Наличната сума заедно с лихвите по банкова
сметка с IBAN № BG 67 UBBS 80022421450210 с
титуляр Стоян Василев Кацаров.
Наличната сума заедно с лихвите по банкова
сметка с IBAN № BG 90 UBBS 80024065573412 с
титуляр Стоян Василев Кацаров.
На основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Светлана Стефанова Кацарова:
Наличната сума заедно с лихвите по банкова
сметка с IBAN № BG 12 UBBS 83811011615035 с
титуляр Светлана Стефанова Кацарова.
Наличната сума заедно с лихвите по банкова
сметка с IBAN № BG 26 UBBS 80022026988420 с
титуляр Светлана Стефанова Кацарова.
Наличната сума заедно с лихвите по банкова
сметка с IBAN № BG 02 UBBS 80022421450410 с
титуляр Светлана Стефанова Кацарова.
Така също да бъдат присъдени направените
съдебни и деловодни разноски и юрисконсулското
възнаграждение.
Съдът указва на заинтересуваните лица, че
могат да предявят своите претенции върху имуществото до първото заседание по делото. Третите
лица, които претендират самостоятелни права
върху имуществото, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред първата
инстанция, третото лице, което има самостоятелни права върху предмета на спора, може да
встъпи в делото, като предяви иск против двете
страни. Предявяването на иск от трето лице се
допуска до приключване на устните състезания
в първата инстанция.
10830

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
20. – Управителният съвет на Асоциацията
за двигателни нарушения – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 17.02.2011 г. в 14 ч. в сградата
на МБАЛНП „Св. Наум“ – ЕА Д, София, ул.
Д-р Любен Русев 1, при следния дневен ред: 1.
приемане отчета на УС; 2. приемане на бюджет;
3. организационни и други въпроси. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от две
трети от всички членове. При липса на кворум
се прилага чл. 27 ЗЮЛНЦ.
10890
20. – Изпълнителният комитет на Българския
национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно събрание на членовете на
сдружението на 18.02.2011 г. в 10 ч. в сградата
на ФНПП, София, ул. Шипченски проход 69А,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на БНК – ОМЕП за 2010 г.; 2. приемане на
годишните планове на РК и БНК – ОМЕП за
2011 г.; 3. организационни въпроси и обмен на
информация. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото отчетно събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11131
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10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Проксима“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 20.02.2011 г. в 10 ч. в София,
бул. Княгиня Мария-Луиза 19, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове на сдружението;
2. избор на нови членове на управителния съвет;
3. освобождаване на членове на управителния съвет на сдружението; 4. освобождаване на членове
на сдружението; 5. промяна наименованието на
сдружението; 6. промяна на седалището и адреса
на управление на сдружението; 7. отмяна на досега действащия устав на сдружението и приемане
на нов устав; 8. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден, на същото място от 14 ч.
и при същия дневен ред.
10880
46. – Управителният съвет на Съюза на
птицевъдите в България, София, с решение на
заседанието си от 14.12.2010 г. на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.02.2011 г.
в 10,30 ч. в конферентна зала „Света София“ в
хотел „Света София“, ул. Пиротска 18, София, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за дейността на съюза през 2010 г.; 2. доклад на
контролния съвет за 2010 г.; 3. промени в устава
на СПБ; 4. приемане на проект за дейността и
бюджет за 2011 г.; 5. избор на ръководни органи на
съюза. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе след един час
при същия дневен ред и на същото място.
10919
1. – Управителният съвет на Сдружението на
софийските народни читалища – 2005, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
годишно отчетно събрание на 23.02.2011 г. в 11 ч.
в салона на Народно читалище „Славянска беседа“ – София, ул. Г. С. Раковски 127, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за дейността
на ССНЧ – 2005 през 2010 г.; 2. счетоводен отчет;
финансов резултат за 2010 г.; 3. отчет на контролния съвет на сдружението;. 4. изказвания по т. 1,
2 и 3; предложения; 5. разни. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
10935
51. – Управителният съвет на Обществен
фонд „Детство“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 24.02.2011 г. в 11 ч. в София, залата на
мецанина на хотел „Плиска“, бул. Цариградско
шосе 87, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на Обществен фонд „Детство“ за
2010 г.; 2. утвърждаване на счетоводния отчет за
2010 г.; 3. утвърждаване на насоки за дейността на сдружението; 4. приемане на бюджета на
сдружението за 2011 г.; 5. избор на управителен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10891
47. – Управителният съвет на асоциация
„Съвременни читалища“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно
събрание на асоциацията на 24.02.2011 г. в 10,30 ч.
в НЧ „Цар Борис ІІІ“, София, ул. Клокотница 29,
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при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на асоциацията за мандат 2008 – 2011 г.; 2.
финансов отчет за 2010 г.; 3. избор на носител на
Годишната награда на асоциацията за най-голям
принос към дейността є; 4. промени в устава на
сдружението; 5. приемане на насоки за развитие
на асоциацията през мандат 2011 – 2014 г.; 6.
избор на нов управителен съвет и председател
на асоциацията; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден, на същото място, при същия
дневен ред от 11,30 ч.
10936
83. – Управителният съвет на Българската
федерация по хандбал, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 50.1 от устава свиква редовно
общо събрание на 25.02.2011 г. в 10,30 ч. в София,
зала „Родина“ на Националния стадион „Васил
Левски“, при следния дневен ред: 1. изслушване
на отчет за цялостната дейност на УС на БФХ
за отчетния период; 2. изменение и допълнение
на устава на БФХ; 3. избор на президент, управителен съвет и постоянни комисии на БФХ; 4.
изменение, допълнение и приемане на вътрешни
актове и нормативни документи. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
11160
203. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация по автомобилен спорт“ (БФАС)“, София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква на 25.02.2011 г. в 11 ч.
в зала „София“ при БЧК – София, бул. Джеймс
Баучер 76, общо събрание на сдружението при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на БФАС за 2010 г.; 2. приемане на бюджет на БФАС за 2011 г. Материалите
по дневния ред ще бъдат на разположение на
делегатите 10 дни преди събранието в БФАС на
бул. Тодор Каблешков 55А. Регистрацията на
делегатите ще започне от 9,30 ч. на 25.02.2011 г.
11126
20. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб по хокей на трева – Мадан“,
Мадан, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 23.02.2011 г. в 10 ч. в
Мадан, ул. Република 6, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението за 2010 г.; 2. приемане на финансов отчет за 2010 г.; 3. приемане на
нов устав на сдружението; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет
на сдружението за дейността им през 2010 г.; 5.
приемане на план за дейността на сдружението
за 2011 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
10918
20. – Управителният съвет на ТК „Плевен – 90“, Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и устава на клуба свиква отчетно-изборно събрание на 21.02.2011 г. в 18 ч. в Конферентната зала
на ресторант „Централ“ в Плевен при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба през
отчетния период; 2. отчет на контролния съвет
на ТК „Плевен – 90“ за отчетния период; 3. на-
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соки за работа на клуба за 2011 – 2013 г.; 4. избор
на ръководни органи на клуба – управителен и
контролен съвет; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
10992
20. – Управителният съвет на Сдружението
на зърнопроизводителите от Поповски регион – Попово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо отчетно-изборно събрание
на сдружението на 15.02.2011 г. в 17 ч. в Попово
в ресторант „Данибел“ при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет; 2.
освобождаване на председателя и членовете на
управителния съвет; 3. избр на нов управителен
съвет и председател; 4. промени в устава на сдружението; 5. освобождаване на стари членове; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10994
15. – Управителният съвет на СНЦ „Ротаракт клуб „Бургас – Приморие“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
17.02.2011 г. в 18,30 ч. в Бургас в конферентната
зала на хотел „Аква“, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението за 2010 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2010 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет за дейността им за 2010 г.;
4. освобождаване от длъжност на управителния
съвет; 5. избор на нови членове на управителния
съвет; 6. приемане на бюджет на сдружението; 7.
промяна на мястото за провеждане на редовните
седмични събрания на сдружението; 8. промяна
на началния час на редовните седмични събрания на сдружението; 9. приемане на изменения
в правилника на сдружението; 10. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
11130
25. – Управителният съвет на сдружение
„Тенис клуб“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 17.02.2011 г. в 18 ч. на
Тенис базата в Парка на младежта в Русе при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет; 2. финансов отчет на управителния съвет;
3. избор на нов управителен съвет.
10993
20. – Управителният съвет на Сдружение
на жените за общественополезна дейност „Надежда – 2001“, Севлиево, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 17.02.2011 г. в 17,30 ч. в офиса на „Бизнес Сдружение 21 век“, ул. Стефан Пешев 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през 2010 г.; 2. приемане на план-програма за
дейността на сдружението за 2011 г.; 3. приемане
на нови членове и освобождаване; 4. избор на
нов управителния съвет и председател; 5. разни.
10991
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национална асоциация „Зелена Сърница“, гр. Сърница, община Велинград,
област Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
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свиква редовно годишно събрание на членовете
си на 17.02.2011 г. в 13 ч. в Пазарджик в сградата
на ул. Хан Крум 1А, ет. 2, офис 6, при следния
дневен ред: 1. отчет за извършената дейност за
отчетния период; 2. финансов отчет за отчетния
период; 3. освобождаване на управителния съвет
на сдружението; 4. освобождаване на членове на
сдружението; 5. избор на нови членове на сдружението; 6. изменение и допълнение на устава
на сдружението; 7. избор на нов управителен
съвет и председател на управителния съвет на
сдружението; 8. разни. При липса на необходимия
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението.
11135
10. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Сдружение за социална интеграция
и взаимопомощ“, с. Жабокрът, община Кюстендил, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението в с. Жабокрът, община
Кюстендил, ул. Плиска 9, на 15.02.2011 г. в 10 ч.
при следния дневен ред: 1. промени в устава на
сдружението; предложение за решение: ОС приема
решение за промени в устава на сдружението; 2.
промяна в управлението и представителството
на сдружението; 3. промени в целите и предмета на дейност на сдружението; 4. напускане
на стари и приемане на нови членове; 5. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват лично или чрез упълномощени лица.
Материалите за провеждане на общото събрание
са на разположение на членовете в седалището
на сдружението в с. Жабокрът, община Кюстендил, ул. Плиска 9, всеки работен ден от датата
на обнародване на поканата в „Държавен вестник“. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10917
10. – „Валор Пропъртис“ – АДСИЦ, София,
на основание § 2 ЗДСИЦ във връзка с чл. 92а
ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на първично публично предлагане на 150 000
броя обикновени безналични акции с право на
глас с номинална и емисионна стойност 1 лв.
всяка при общ размер на емисията 150 000 лв.,
съгласно приетото на 10.03.2010 г. решение на
учредителното събрание за първоначално увеличаване на капитала от 500 000 лв. на 650 000 лв.
и съгласно Проспект за публично предлагане
на акции на дружеството, потвърден от КФН
с Решение № 756-ДСИЦ от 25 ноември 2010 г.
Съгласно чл. 13, ал. 2 ЗДСИЦ срещу всяка акция
от увеличението се издава едно право. Срещу
едно право може да бъде записана една акция
от увеличението. Всички желаещи да запишат
акции от новата емисия на дружеството следва
първо да закупят права на борсата чрез инвестиционен посредник. Цялата емисия права се
предлага от избрания да обслужва увеличението
на капитала инвестиционен посредник – ИП
„Първа финансова брокерска къща“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Енос 2, тел.: 810 64 18, факс: 810
64 01, е-mail: georgi.koynov@ffbh.bg, който извършва публично предлагане на емисията права
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на „БФБ – София“ – АД. Едно лице може да
запише най-малко 1 нова акция по емисионна
стойност от 1 лв. и най-много такъв брой нови
акции, който е равен на броя на притежаваните
от него права. Записването на акции се счита за
извършено с внасяне на емисионната стойност на
записваните акции в посочената по-долу набирателна сметка, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД,
до изтичане на крайния срок за записване на
акции. Началната дата за продажба (търговия)
на правата и за записване на акции е първият
работен ден, следващ изтичането на 7 дни от
датата на обнародване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а ЗППЦК в „Държавен
вестник“ и публикацията му във в. „Сега“ (ако
обнародването и публикацията са в различни
дати – първият работен ден, следващ изтичането
на 7 дни от настъпването на по-късната от двете
дати). Крайният срок за прехвърляне на правата
е първият работен ден, следващ изтичането на
14 дни, считано от началната дата за продажба
на правата. Съгласно правилника на „БФБ – София“ – АД, последната дата за търговия с права
на борсата е два работни дни преди крайната
дата за прехвърляне на права. Крайният срок за
записване на акции от притежателите на права
е първият работен ден, следващ изтичането на
15 работни дни от деня, в който изтича срокът
за прехвърляне на правата. Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния
срок за записване на акции. Лицата, придобили
права в срока за тяхното прехвърляне, могат
да запишат срещу тях съответния брой акции
до изтичането на крайния срок за записване
на акции. Записването на акции се извършва
чрез подаване на писмена заявка по образец
със съдържание съгласно Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните
посредници. Заявките се подават при упълномощения инвестиционен посредник „Първа финансова брокерска къща“ – ООД, София, съответно
при инвестиционните посредници – членове на
„Централен депозитар“ – АД, при които се водят
клиентските сметки за притежаваните права,
съгласно действащите процедури в правилника
на Централния депозитар. Заявките се подават
при упълномощения инвестиционен посредник
„Първа финансова брокерска къща“ – ООД, София, всеки работен ден в срока на подписката
от 9 до 16,30 ч., съответно в работното време на
другите инвестиционни посредници. Към писмената заявка се прилагат: (а) заверено копие на
удостоверение за актуална регистрация от търговския регистър на заявителите – юридически
лица, издадено в разумен срок, но не повече от
три месеца преди датата на подаване на писмената
заявка; (б) преведени и легализирани документи за
регистрация на чуждестранни юридически лица;
(в) оригинал на нотариално заверено изрично
пълномощно в случай на подаване на заявката
чрез пълномощник. Юридическите лица подават
заявки чрез законните си представители, които
се легитимират с документ за самоличност,
копие от който се прилага към заявката. Физическите лица подават заявките лично, като се
легитимират с документ за самоличност, копие
от който се прилага към заявката. Заявката
може да се подаде и чрез пълномощник, който
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се легитимира с нотариално заверено изрично
пълномощно и документите в съответствие с
упълномощителя (юридическо или физическо
лице). Чуждестранни физически лица прилагат
легализиран оригинален превод на страниците
от документа им за самоличност (паспорта),
съдържащи информация за пълното име; номер
на документа; дата на издаване (ако има такава);
националност; адрес (ако има такъв в документа)
и обикновено копие на преведените страници
на документа за самоличност, съдържащи друга
информация, включително снимка на лицето.
Записването на акции се счита за действително,
само ако е направено от притежател на права, до
максималния възможен брой акции и е внесена
цялата емисионна стойност на записваните акции
в срока и при условията, посочени по-долу. При
частично заплащане на емисионната стойност
се считат записани съответният брой акции, за
които същата е изплатена изцяло. Внасянето на
емисионната стойност на записваните акции
се извършва по специална набирателна сметка
IBAN BG27STSA93000019075624, BIC STSABGSF,
на името на „Валор Пропъртис“ – АДСИЦ в
„Банка ДСК“ – ЕАД, със седалище и адрес на
управление София, ул. Московска 19. Набирателната сметка следва да е заверена с дължимата
сума най-късно до 15 ч. на последния ден на
подписката. Инвеститорите могат да се запознаят
с Проспекта за публично предлагане на акции
на „Валор Пропъртис“ – АДСИЦ, състоящ се от
резюме, регистрационен документ и документ за
предлаганите ценни книжа, всеки работен ден от
10 до 16 ч. в офиса на емитента „Валор Пропъртис“ – АДСИЦ, в София, ул. Енос 2, тел.: (+359 2)
8106447, факс: (+359 2) 810 64 01, лице за контакт:
Борислав Никлев, и офиса на ИП „Първа финансова брокерска къща“ – ООД, в София, ул. Енос
2, тел. (+359 2) 810 64 53, факс: (+359 2) 810 64 01,
е-mail: ffbh@ffbh.bg, лице за контакт: Десислава
Чуховска. Горепосочените документи ще могат
да бъдат получени и от „БФБ – София“ – АД,
след приемането на акциите на дружеството за
борсова търговия.
10892
12. – „Дебитум Инвест“ – АДСИЦ, София, на
основание § 2 ЗДСИЦ във връзка с чл. 92а ЗППЦК
уведомява инвеститорите относно началото на
първично публично предлагане на 150 000 броя
обикновени безналични акции с право на глас с
номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка,
при общ размер на емисията 150 000 лв., съгласно
приетото на 10.03.2010 г. решение на учредителното събрание за първоначално увеличаване на
капитала от 500 000 лв. на 650 000 лв. и съгласно
Проспект за публично предлагане на акции на
дружеството, потвърден от КФН с Решение №
755-ДСИЦ от 25 ноември 2010 г. Съгласно чл. 13,
ал. 2 ЗДСИЦ срещу всяка акция от увеличението
се издава едно право. Срещу едно право може
да бъде записана една акция от увеличението.
Всички желаещи да запишат акции от новата
емисия на дружеството следва първо да закупят
права на борсата чрез инвестиционен посредник.
Цялата емисия права се предлага от избрания да
обслужва увеличението на капитала инвестиционен посредник – ИП „Първа финансова брокерска
къща“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Енос 2, тел.:
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810 64 18, факс: 810 64 01, е-mail: georgi.koynov@
ffbh.bg, който извършва публично предлагане на
емисията права на „БФБ – София“ – АД. Едно
лице може да запише най-малко 1 нова акция
по емисионна стойност от 1 лв. и най-много
такъв брой нови акции, който е равен на броя
на притежаваните от него права. Записването
на акции се счита за извършено с внасяне на
емисионната стойност на записваните акции в
посочената по-долу набирателна сметка, открита
в „Банка ДСК“ – ЕАД, до изтичане на крайния
срок за записване на акции. Началната дата за
продажба (търговия) на правата и за записване
на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на обнародване на
съобщението за публично предлагане по чл. 92а
ЗППЦК в „Държавен вестник“ и публикацията
му във в. „Сега“ (ако обнародването и публикацията са в различни дати – първият работен ден,
следващ изтичането на 7 дни от настъпването
на по-късната от двете дати). Крайният срок за
прехвърляне на правата е първият работен ден,
следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за продажба на правата. Съгласно
правилника на „БФБ – София“ – АД, последната
дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне
на права. Крайният срок за записване на акции
от притежателите на права е първият работен
ден, следващ изтичането на 15 работни дни от
деня, в който изтича срокът за прехвърляне на
правата. Не се допуска записване на акции преди
началния и след крайния срок за записване на
акции. Лицата, придобили права в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях
съответния брой акции до изтичането на крайния
срок за записване на акции. Записването на акции
се извършва чрез подаване на писмена заявка по
образец със съдържание съгласно Наредба № 38 за
изискванията към дейността на инвестиционните
посредници. Заявките се подават при упълномощения инвестиционен посредник „Първа финансова брокерска къща“ – ООД, София, съответно
при инвестиционните посредници – членове на
„Централен депозитар“ – АД, при които се водят
клиентските сметки за притежаваните права,
съгласно действащите процедури в правилника
на Централния депозитар. Заявките се подават
при упълномощения инвестиционен посредник
„Първа финансова брокерска къща“ – ООД, София, всеки работен ден в срока на подписката
от 9 до 16,30 ч., съответно в работното време на
другите инвестиционни посредници. Към писмената заявка се прилагат: (а) заверено копие на
удостоверение за актуална регистрация от търговския регистър на заявителите – юридически
лица, издадено в разумен срок, но не повече от
три месеца преди датата на подаване на писмената
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заявка; (б) преведени и легализирани документи за
регистрация на чуждестранни юридически лица;
(в) оригинал на нотариално заверено изрично
пълномощно в случай на подаване на заявката
чрез пълномощник. Юридическите лица подават
заявки чрез законните си представители, които
се легитимират с документ за самоличност,
копие от който се прилага към заявката. Физическите лица подават заявките лично, като се
легитимират с документ за самоличност, копие
от който се прилага към заявката. Заявката
може да се подаде и чрез пълномощник, който
се легитимира с нотариално заверено изрично
пълномощно и документите в съответствие с
упълномощителя (юридическо или физическо
лице). Чуждестранни физически лица прилагат
легализиран оригинален превод на страниците
от документа им за самоличност (паспорта),
съдържащи информация за пълното име; номер
на документа; дата на издаване (ако има такава);
националност; адрес (ако има такъв в документа)
и обикновено копие на преведените страници
на документа за самоличност, съдържащи друга
информация, включително снимка на лицето.
Записването на акции се счита за действително
само ако е направено от притежател на права, до
максималния възможен брой акции и е внесена
цялата емисионна стойност на записваните акции
в срока и при условията, посочени по-долу. При
частично заплащане на емисионната стойност
се считат записани съответният брой акции, за
които същата е изплатена изцяло. Внасянето на
емисионната стойност на записваните акции се
извършва по специална набирателна сметка IBAN
BG75STSA93000019075633, BIC STSABGSF, на
името на „Дебитум Инвест“ – АДСИЦ, в „Банка
ДСК“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление
София, ул. Московска 19. Набирателната сметка
следва да е заверена с дължимата сума най-късно
до 15 ч. на последния ден на подписката. Инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта
за публично предлагане на акции на „Дебитум
Инвест“ – АДСИЦ, състоящ се от резюме, регистрационен документ и документ за предлаганите
ценни книжа, всеки работен ден от 10 до 16 ч. в
офиса на емитента „Дебитум Инвест“ – АДСИЦ,
в София, ул. Енос 2, тел.: (+359 2) 8171266, факс:
(+359 2) 810 64 01, лице за контакт: Димитър
Георгиев, и офиса на ИП „Първа финансова
брокерска къща“ – ООД, в София, ул. Енос 2,
тел. (+359 2) 810 64 53, факс: (+359 2) 810 64 01,
е-mail: ffbh@ffbh.bg, лице за контакт: Десислава
Чуховска. Горепосочените документи ще могат
да бъдат получени и от „БФБ – София“ – АД,
след приемането на акциите на дружеството за
борсова търговия.
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