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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 15
от 21 декември 2010 г.
по конституционно дело № 9 от 2010 г.
Конституционният съд в състав: председател: Евгени Танчев, членове: Емилия Друмева,
Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Георги Петканов,
Ванюшка Ангушева, Цанка Цанкова, Стефка
Стоева, Красен Стойчев, при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа
в закрито заседание на 21 декември 2010 г.
конституционно дело № 9 от 2010 г., докладвано
от съдията Емилия Друмева.
Конституционният съд е сезиран от омбудсмана на Република България на основание
чл. 150, ал. 3 от Конституцията на Република България (КРБ). Делото е образувано на
25.03.2010 г. Оспорени са чл. 519 и 520 от
Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК, обн.,
ДВ, бр. 59 от 2007 г.; последно изм., бр. 100
от 2010 г.):
„Изпълнение срещу държавни учреждения
и общини
Чл. 519. (1) Не се допуска изпълнение на
парични вземания срещу държавни учреждения
и общини.
(2) Паричните вземания срещу държавни
учреждения и общини се изплащат от предвидения за това кредит по бюджета им. За
тази цел изпълнителният лист се предявява на
финансовия орган на съответното учреждение.
Ако няма кредит, висшестоящото учреждение
предприема необходимите мерки, за да се
предвиди такъв най-късно в следващия бюджет.

Изпълнение срещу бюджетно субсидирани
заведения
Чл. 520. (1) Не се допуска изпълнение върху
средствата по банковите сметки на бюджетно
субсидирани заведения, постъпили като субсидия
от републиканския бюджет.
(2) Изпълнението на парични вземания
върху друго имущество – частна собственост
на длъжниците по ал. 1, се извършва по правилата на този дял.“
І
Иска се Конституционният съд да установи
противоконституционността на чл. 519 и 520
ГПК като уредба, нарушаваща права и свободи
на гражданите и конкретно чл. 17, ал. 3, чл. 19,
ал. 1 и 2, чл. 57 и 121 КРБ и поради това противоречаща на принципа за неприкосновеността
на частната собственост, на равнопоставеността
на субектите на частна собственост в условията
на пазарна икономика и на равенството на
страните в съдебния процес, тъй като според
искането оспорената уредба дава привилегия на
държавните учреждения и общините сами да
преценяват кога и как да заплатят свои задължения към гражданите. Иска се също съдът да
се произнесе дали оспорените тук разпоредби на
ГПК съответстват с чл. 17, ал. 1 от Хартата за
основните права на Европейския съюз, с чл. 6,
§ 1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС) и с чл. 1
„Защита на собствеността“ от Допълнителния
протокол към същата конвенция.
С определение от 22 април 2010 г. съдът е
допуснал за разглеждане по същество искането
за установяване противоконституционността на
чл. 519 и 520 ГПК. Със същото определение
обаче е отклонил като недопустимо искането
на омбудсмана съдът да се произнесе за съответствието на чл. 519 и 520 ГПК с чл. 17, ал. 1
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от Хартата за основните права на Европейския
съюз, с чл. 6, § 1 КЗПЧОС и с чл. 1 „Защита
на собствеността“ от Допълнителния протокол
към същата конвенция, тъй като омбудсманът
на Република България, за разлика от възможните сезиращи субекти по чл. 150, ал. 1, изр.
първо КРБ, е компетентен съгласно чл. 150,
ал. 3 КРБ да сезира Конституционния съд само
за установяване противоконституционност на
закони, не и за съответствието на закони с
международни договори, по които Република
България е страна. Съдът е конституирал като
заинтересовани страни по делото Народното
събрание, Министерския съвет, министъра на
правосъдието, министъра на икономиката,
енергетиката и туризма, министъра на финансите, министъра на регионалното развитие
и благоустройството, Върховния касационен
съд (ВКС), Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (БТПП),
Арбитражния съд при Българската стопанска
камара (БСтК), Асоциацията на държавните
съдебни изпълнители в България, Камарата на
частните изпълнители, Нотариалната камара,
Съюза на юристите в България, Висшия адвокатски съвет, Националното сдружение на
общините, Български адвокати за правата на
човека и Асоциацията за европейска интеграция и права на човека. От тях становища по
делото не са представили Народното събрание,
министърът на икономиката, енергетиката и
туризма, Нотариалната камара и Асоциацията
за европейска интеграция и права на човека.
Искането се подкрепя изцяло от Камарата на
частните изпълнители, Асоциацията на държавните съдебни изпълнители в България, Висшия
адвокатски съвет, Съюза на юристите в България
и Български адвокати за правата на човека.
Арбитражният съд при БСтК подкрепя искането,
но приема, че оплакването за нарушение на
чл. 57 КРБ е неоснователно. Министерският
съвет, министърът на правосъдието, министърът
на финансите, министърът на регионалното
развитие и благоустройството излагат становища, че искането е неоснователно и следва
да бъде отхвърлено изцяло. Становището на
ВКС е, че оспорените разпоредби са частично
противоконституционни в частта относно преференциалните условия при принудителното
изпълнение срещу общините. Арбитражният
съд при БТПП не дава становище по същество.
ІІ
Конституционният съд, след като обсъди
доводите и съображенията, изложени в искането и в становищата на страните, установените
факти и обстоятелства, за да се произнесе, взе
предвид следното:
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1. Конституцията е пестелива относно
икономическата и финансовата основа на държавата. Не є посвещава самостоятелна глава,
а вмества уредбата в глава първа „Основни
начала“ (чл. 17, 18, 19 и 20) – на принципна
основа се поставя широка рамка и се възлага
на законодателя да я запълни. Съдът установява, че оспорваната сега законова уредба
не представлява съвсем нова конструкция в
българското право. Още при действието на
Търновската конституция законодателството
съдържа сродни особени правила. Законът за
гражданското съдопроизводство (ЗГС, 1892 г.
с изм., в сила до 1952 г.) изрично не допуска
принудително изпълнение на съдебни решения срещу държавното съкровище. Следва
поредица от специални закони в бюджетната
сфера: Законът за отчетността по бюджета
(ЗОБ, 1903 г.) повтаря, че срещу държавното
съкровище не може да има принудително
изпълнение и нормира реда, по който се реализира изпълнението; държавното съкровище
се възприема като финансов институт, който
събира и управлява финансовите права на
държавата според предвиденото в бюджета и
според спечелените права и поетите задължения; разпоредител е с държавните ресурси и
създава възможността държавата да разполага
със средства в случаите, когато липсват налични бюджетни средства по време на касовите
дефицити (Проф. П. Стоянов). Следват два
едноименни закона – Закон(и) за бюджета,
отчетността и предприятията (ЗБОП 1921 и
1934 г.), които повтарят правилото, че срещу
държавното съкровище няма принудително изпълнение, като добавят процедурата, по която
изпълнителният лист се изпраща до „надлежния
държавен адвокат“, а оттам – до бюджетното
контролно управление на министерството/
ведомството, срещу което е вземането. Следва
Законът за бюджета и отчетността по бюджета
(ЗБОБ, 1948, в сила до 1952 г.), в който забраната за принудително изпълнение не е срещу
държавното съкровище, а срещу държавата.
По отношение на общините Законът за гражданското съдопроизводство изрично не допуска
секвестиране на движимо имущество на общини,
необходимо за изпълнението на възложени от
закона задължения. Още от първите години след
Освобождението действат периодично изменяни
и приемани нови закони, респ. наредби-закони
за селските и за градските общини, съдържащи
правила за несеквестируемост на имущество,
жизненоважно за изпълнението функциите на
общините. Законодателството (1934 г. и сл.)
предвижда вписване на изпълнителния лист в
общинския бюджет, което се прави служебно
в рамките на административния надзор върху
съставянето и упражняването на общинския
бюджет; ако вписването не се осъществи, следва принудително изпълнение срещу общината
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по общия ред, но само върху приходи, които
не са със специално предназначение – Закон
за финансово облекчение и заздравяване на
общините (1940 г.). В приетия през 1952 г.
Гражданскопроцесуален кодекс (отм.) забраната
за принудително изпълнение срещу държавни
учреждения, заедно с подобна забрана и за
други субекти, е изрична (чл. 399, ал. 1). С
последвали изменения (1961 г.) се нормира
редът, по който се реализира плащането на
съдебно признато парично задължение извън
изпълнителното производство.
При действието на КРБ от 1991 г. правилото
на посочения чл. 399, ал. 1 от заварения ГПК
(отм.) се запазва. С изменението му от 1997 г.
(ЗИД на ГПК, ДВ, бр. 124 от 1997 г.) изричната
забрана (ал. 1) за принудително изпълнение
срещу държавни учреждения се заличава формално, но за държавните предприятия в ал. 2
остава да действа предишният особен ред за
изплащане на признатите срещу тях парични
вземания. С изменението на ГПК (отм.) през
2002 г. (ДВ, бр. 105 от 2002 г.) в обхвата на
особения ред, по който се изплащат признатите
парични вземания срещу държавни учреждения,
са включени и общините, и лечебните заведения, субсидирани от републиканския и/или от
общинските бюджети.
В първоначалния текст на новия ГПК (в
сила от 1.03.2008 г.) забраната за принудително
изпълнение на парични вземания срещу държавни учреждения отново е изрична (чл. 519,
ал. 1), придружена с предписан особения ред за
изплащането им (ал. 2). Относно общините и
бюджетно субсидираните заведения забраната за
принудително изпълнение е ограничена – пок
рива само средствата по банковите им сметки,
постъпили като субсидия от държавния бюджет
(чл. 520, ал. 1). С изменението на ГПК от
февруари 2010 г. в действие е съдържанието на
чл. 519 и 520 ГПК, което цялостно се оспорва
в това конституционно дело.
2. Съдът си поставя въпроса защо законодателят е създал този особен ред по ГПК. Както вече
бе посочено, Народното събрание – титулярят
на законодателната власт и конституирана страна по това дело, не е представило становище. От
мотивите на законопроектите и стенографските
протоколи е видно, че целта на законодателя
за създаването на сега действащата цялостна
уредба на чл. 519 и 520 ГПК е гарантирането
на ефективното осъществяване на публичните
функции на държавните учреждения, общините
и бюджетно субсидираните заведения. То може
да бъде смутено, ако спрямо тях се допусне
принудително изпълнение с право на взискателя
да избира изпълнителния способ и така да се
стигне до финансова невъзможност за изпълне-
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ние на паричните задължения от държавата и
да се създадат условия за блокиране дейността
на държавни институции. Съдът установява, че
тази цел се вмества в общата конституционна
рамка за това, че осъществяването на държавната власт от органите (чл. 1, ал. 2 КРБ),
предвидени в Конституцията и законите, е носеща конструкция на държавната организация
и поради това бюджетът на държавата трябва
да осигурява средства за функционирането є,
като се съобразяват принципите на разделението
на властите (чл. 8) и местното самоуправление
(чл. 2, ал. 1 – Решение № 17 от 1995 г. по к.д.
№ 13 от 1995 г.; Решение № 16 от 2001 г. по
к.д. № 6 от 2001 г.).
Относно оспорената законова уредба съдът
констатира също, че законодателят е наясно
за изискването на правовата държава всяко
признато от съда парично вземане да може
да бъде защитавано. За държавните учреждения – длъжници, законодателят е преценил, че
е неподходящо да бъде приложен институтът
на несеквестируемост на вещите – държавна
собственост, и е създал особения ред, предмет
на това оспорване, като вменява на длъжниците
задължението да се подчинят доброволно на
съдебното решение и да платят на кредитора
от предвидения за това кредит по бюджета
им. Това задължение изключва правото на
кредитора да иска принудително осребряване
на имуществото на длъжника. Ако в бюджета
на длъжника липсва кредит, правилото на
чл. 519, ал. 2 ГПК задължава висшестоящия
орган да предприеме необходимите мерки
за осигуряването му най-късно в бюджета за
следващата година; интересът на кредитора не
е пренебрегнат, тъй като макар и с известно
закъснение (до следващата календарна година),
той ще получи вземането си със законната
лихва за забава. В Закона за устройството на
държавния бюджет (ЗУДБ) изрично е предвидено, че задължения по влезли в сила решения
на съда, непредвидени в съответния бюджет за
текущата години, задължително се изплащат
със следващия бюджет (чл. 35, ал. 5). „Особеността“ на реда по чл. 519 ГПК произтича от
особеностите на държавните учреждения. Те са
юридически лица с двойствено положение (М.
Павлова): подчинени са на публичното право
във връзка с осъществяването на възложените им държавни функции – имат за основен
предмет нестопанска дейност, която осъществяват в интерес на широк кръг лица, респ. в
общонационален интерес; подчинени са и на
частното право като носители на субективни
права и правни задължения. Държавните учреждения се субсидират от държавния бюджет.
Държавният бюджет е понятие (чл. 55, ал. 2;
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чл. 84, т. 2; чл. 87, ал. 2; чл. 106), присъстващо в Конституцията и конституционната
практика с установено и познато съдържание;
характеристиките му имат трайна уредба в
законодателството. Държавните учреждения,
общините и бюджетно субсидираните заведения
изпълняват обществени функции и във връзка с това разполагат с целево предназначени
парични средства по предварително приет по
законовия ред бюджет. Законът за устройство
на държавния бюджет регулира съставянето,
приемането, изпълнението и отчитането на
държавния бюджет на Република България. Въз
основа на него всяка година се приема закон
за държавния бюджет на Република България
с предписания, засягащи планираните приходи
и разходи – той е годишният финансов план
на държавата. Същият съдържа разпоредби, с
които държавните органи са оправомощавани
да извършват необходимите им разходи на държавни парични средства до определен размер.
3. Поначало принудителното изпълнение е
формализираният способ, чрез който се осъществяват притезания за постигане на резултат
и гаранции посредством държавната принуда.
Така че принудителното изпълнение означава
държавна принудителна власт срещу длъжника,
към когото е изпълнението. Принудителното
изпълнение на вземания от гражданскоправен
характер, като заместващо доброволното им
плащане, се осъществява от публичната власт
чрез органите, определени от държавата, а именно частни или държавни съдебни изпълнители.
Тогава, ако техните действия се насочат към
държавните учреждения, би възникнало противоречие. В тази връзка основателно се поставя
въпросът дали държавните учреждения въобще
могат да са адресат на действия по държавна
принуда за изпълнение на гражданскоправни
вземания, т.е. държавата, която има монопол
над държавната принуда, да принуждава себе
си. Това вътрешно противоречие в правната
фигура „държавните учреждения като адресат на принудително изпълнение в частното
право“ отдавна е осъзнато в доктрината и е
намерило отражение в законодателството не
само в България, но и в Германия, Франция,
Белгия и др. Възприетата правна конструкция за преодоляването му е стъпила върху
административноправна основа – поначало
държавата, както и гражданите, е подчинена
на закона. Но нейното подчинение се отличава от това на гражданите, тъй като в него се
проявява т. нар. nobile officium – държавата по
дефиниция трябва да е почтена и отговорна.
В този контекст принудителното изпълнение
срещу вещи и парични суми – собственост на
държавата, е неприложим способ за събиране
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на парични вземания поради идентичността на
субекта и обекта на принудата – държавата и
нейната собственост. Съдът заключава, че в
конкретния конституционен спор изпълнението на съдебно признатото парично вземане,
протичащо по реда на чл. 519, ал. 2 ГПК, не
се заличава, а придобива смесен характер – вземането е частноправно, а изпълнението му се
разполага в административноправно отношение.
Смесването на частноправното отношение с
публичноправно е предназначено да служи като
гаранция, че изпълнението ще се реализира, а
едновременно с това няма да бъде застрашаван балансът на държавния бюджет, което не
противоречи на Конституцията.
В доктрината отдавна е направен изводът,
че изпълнителният процес не е единственото средство за осъществяването на частните
субективни права. Покрай него българското
право познава съдебното производство на универсалното принудително изпълнение, каквото
е търговската несъстоятелност, принудително
осъществяване на родителска власт, както и
принудително осъществяване на частни субективни права чрез дейността на административни
органи (Ж. Сталев). Несъмнено тук оспорваната
законова уредба принадлежи към последната
група. Въведеното с оспорената уредба изискване кредиторовото вземане да се заяви пред
съответния финансов орган на длъжника, т. е.
пред орган, чужд на правоотношението, от
което вземането е възникнало, не противоречи на конституционни норми. Това изискване
е породено от спецификата на бюджетните
отношения в държавата. Финансовият орган
на учреждението длъжник, както и задължителната намеса на висшестоящия орган не са
произволни, а законово определени; на тях е
възложено при липса на кредит да предприемат
необходимите мерки, за да се гарантира включването и плащането от държавния бюджет за
следващата година. Съдът възприема целта и
смисъла на оспорената законова уредба като
осигуряване на необходимо и разумно равновесие между интересите на държавата и тези
на частните кредитори и преценява оспорената
уредба на чл. 519 ГПК относно недопускането
на принудително изпълнение срещу държавните
учреждения за конституционосъобразен.
Едновременно с това обаче съдът констатира
недостатъчност на правната уредба относно
въпросните необходими мерки, както изисква
конституционният принцип на правовата държава и правото на Европейския съюз.
4. По отношение на общините се поставя
въпросът дали предвиденият за държавните учреждения особен ред по чл. 519 ГПК е въобще
приложим за удоволетворяването на парични
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вземания срещу общини, след като със ЗИД
на ГПК (ДВ, бр. 13 от 2010 г.) общините бяха
изцяло приравнени към държавните учреждения за прилагане на особения ред по чл. 519
ГПК и дали това цялостно приравняване не
нарушава Конституцията.
Конституцията принципно поставя ударение
върху местното самоуправление като основно
начало в организацията на демократичната
държава – „Република България е единна държава с местно самоуправление“ (чл. 2, ал. 1).
Местното самоуправление е основен компонент от конституционно установената форма
на държавно управление и се осъществява в
общината (чл. 136, ал. 1); то е нейна същност
и смисъл. Самоуправлението на общината е
въпрос на съотношение между държавата като
един общ и всеобхватен политически съюз и
общината като по-малък център на самостоятелна административна дейност вътре в държавата. Конституцията обявява общината като
отделно юридическо лице (чл. 136, ал. 3). И
тъй като общините са вътре в държавата, а тя
има монопол върху законодателната и съдебната власт, в общините на местно равнище се
осъществява отстъпената от държавата изпълнителна власт, т.е. местното самоуправление.
Общинската власт е административна публична
власт, поради което правната теория традиционно характеризира общината като „местно
(административно) юридическо лице“ (А. Ангелов, П. Стайнов). Конституционен принцип
е, че общината има право на своя собственост,
която използва в интерес на териториалната
общност (чл. 140), както и че общината има
самостоятелен бюджет (чл. 141, ал. 1).
В това дело съдът следва да установи как
правилото на чл. 519, ал. 2 ГПК е приложимо
към длъжник община. В становището на ВКС
се поддържа, че относно длъжник община
особеният ред на чл. 519 ГПК е неприложим,
защото в случая няма „висшестоящ орган“,
както при държавното учреждение и държавата
няма задължение да субсидира общината от
държавния бюджет, поради което общинският
бюджет остава незащитен. Съдът констатира,
че действително в хипотезата на чл. 519 ГПК
с длъжник община няма „висшестоящ орган“,
присъщ на държавната администрация, а и
законодателят не е описал пътя на изпълнителния лист срещу длъжник община, както е
направил при държавното учреждение. Дали
тази констатация означава неприложимост?
По Конституция орган на изпълнителната
власт в общината е кметът на общината (чл. 139,
ал. 1, изр. 1). Той е подпомаган от общинска
администрация, в т.ч. и финансова служба. В
конструкцията на чл. 519, ал. 2 ГПК при липса
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на правна уредба, по аналогия изпълнителният
лист следва да се предяви пред общинската
финансова служба, респ. пред общинския
кмет. В своята дейност кметът се ръководи
от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението (чл. 139, ал. 2 КРБ),
като специални закони – Законът за местното
самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА), Законът за общинските бюджети
(ЗОбщБ) и др., регулират правомощията на
кмета и взаимоотношенията му с органа на
местното самоуправление – общинския съвет.
Годишният бюджет на общината се приема и
изменя от общинския съвет (чл. 21, ал. 1, т. 6
ЗМСМА), като проектът се съставя по предложения на кметовете и ръководителите на
бюджетните звена (чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗОбщБ).
По същия ред общинският съвет обсъжда и приема изменения в действащия годишен бюджет
на общината (чл. 18 ЗОбщБ). Следователно,
общинският съвет, без да е „висшестоящият
орган“, присъщ на държавните учреждения
по смисъла на чл. 519, ал. 2 ГПК, е органът
на публична власт в общината, който решава
за съставянето, приемането и изменянето на
общинския бюджет, в т.ч. и вписването на
съдебно признатото вземане в разходната му
част, като кметът на общината е отговорен за
съставянето на проекта за бюджета.
Това заключение съдът прави по тълкувателен път, като тълкува оспорената уредба на
ГПК относно общините конформно на Конституцията и се основава на конституционния
постулат, че държавата подпомага нормалната
дейност на общините чрез средства от държавния бюджет или по друг начин (чл. 141,
ал. 5 КРБ). Едновременно с това обаче съдът
констатира, че липсва въобще законова уредба
на фигурата длъжник община, което граничи
с неприложимост както на цялата правна конструкция на чл. 519, ал. 2 ГПК досежно общините, така и на „необходимите мерки“, които
законът задължава да бъдат предприети, когато
липсва кредит в бюджета, за да се гарантира
плащането в разумен срок. Няма и препращане
към действащи специални закони – Закона за
общинските бюджети, Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор, Закона за Сметната палата, Закона за вътрешния
одит в публичния сектор и др. Принципът за
правовата държава изисква конституционните
принципи да бъдат развивани и детайлирани
чрез ясна и вътрешно свързана правна уредба
и законодателят е длъжен да го прилага.
Общините са натоварени от Конституцията
да осъществяват функции в обществен интерес,
което трябва да бъде финансово обезпечено, и
общините са длъжни да извършват тези функ-
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ции. Затова тяхното включване в обхвата на
особения ред по чл. 519 и 520 ГПК по принцип
е конституционосъобразно по изложените вече
съображения.
Общините притежават собственост (чл. 140
КРБ), която законът (Законът за общинската
собственост) разграничава като общинска
публична и общинска частна. Поначало публичната собственост (чл. 17 КРБ) – държавна
или общинска (Решение № 19 от 1993 г. по к.д.
№ 11 от 1993 г.), има особено предназначение
да удоволетворява трайно обществени потребности от национално и местно значение. За да
изпълняват това свое предназначение имотите,
представляващи публична собственост на държавата и общините, са изключени от гражданския
оборот – същите не могат да бъдат предмет
на разпоредителни сделки и придобивани по
давност; единствен техен собственик може да
бъде държавата, респ. местната община. Същото
се отнася и до паричните суми по бюджетните
сметки на държавните учреждения и общините, които имат публичноправен характер и са
необходими за осъществяването на различните
функции на държавните органи и местното самоуправление. Това тяхно положение на вещи
и парични суми извън гражданския оборот
изключва придобиването им от частноправни
субекти, както и възможността да са обект на
принудително изпълнение за удоволетворяване
на парични притезания на такива лица.
Що се отнася обаче до частното общинско
имущество и собствените общински приходи,
общините се различават от държавните учреждения (подчертано в становището на ВКС).
Затова цялостното приравняване на общините
към държавните учреждения в уредбата на
чл. 519 ГПК ще е съразмерно и конституционосъобразно, ако не обхваща частното имущество
на общините, така както редът на чл. 519 ГПК
не обхваща частното имущество на държавата;
той няма приложение относно другите правни
субекти „с държавно участие“ – търговец или
друга юридическа личност, в която държавата
участва било с дялово, акционерно или друга
форма на участие в капитала, или управлението,
или имуществото му; такъв субект е отговорен
с имуществото си по общия ред, без да попада
под действието на оспорения особен ред.
Съдът отчита, че цялостното приравняване
на общините към държавните учреждения за
прилагане на особения ред по чл. 519 ГПК е
създадено със ЗИД на ГПК (ДВ, бр. 13 от 2010 г.)
с цел защита на обществения интерес съгласно
мотивите към въпросния изменителен закон;
едновременно с това прави заключението, че
общественият интерес не оправдава цялостното
приравняване на общините към специфичния
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за държавните учреждения ред. При положение, че не е създадена ясна и прецизна правна
уредба, отразяваща спецификата на общините – местни данъци и такси, целеви програми,
разпоредителни сделки и др., тогава цялостното
приравняване, осъществено със ЗИД на ГПК
(ДВ, бр. 13 от 2010 г.), надхвърля защитата на
обществения интерес като конституционна повеля за финансово осигуреното осъществяване
функциите на публичната власт. С приемането
на въпросния ЗИД на ГПК законодателят не е
добавил нито една разпоредба или препращане
към действаща правна уредба, които да отчитат
спецификата на общинските отношения и да
гарантират дължимото плащане. Изложените
по-горе съображения и разсъждения за общинския бюджет и общинския съвет представляват
тълкуване, основано на Конституцията. Съдът
е на мнение обаче, че тълкуване, дори и конформно на Конституцията, не може да запълни
липсата на правна уредба, защото уредбата на
чл. 519 ГПК като „особен ред“ представлява
изключение от общия ред за удовлетворяване
на кредиторите от имуществото на длъжника,
а спрямо норми-изключения разширително
тълкуване не е допустимо.
Поради това изменението на чл. 519 и
чл. 520, ал. 1 ГПК, осъществено със ЗИД
на ГПК (ДВ, бр. 13 от 2010 г.), с което се е
извършило цялостно приравняване на общините към държавните учреждения досежно
забраната за принудително изпълнение на
парични вземания е противоконституционно,
тъй като се нарушават конституционни принципи – за правовата държава (чл. 4, ал. 1) и
за еднаквите условия за стопанска дейност
(чл. 19, ал. 1 и 2). Налице е частична противоконституционност на чл. 519 и 520 ГПК
само в частта на уредбата, създадена с § 1 и
2 на ЗИД на ГПК (ДВ, бр. 13 от 2010 г.), т.е.
съдът установява противоконституционност
на ЗИД на ГПК (ДВ, бр. 13 от 2010 г.). Това
е допустимо, защото произнасянето на Конституционния съд не излиза извън рамките на
по-широкия по обхват петитум на искането на
омбудсмана, с което конституционосъобразността на действащите разпоредби на чл. 519
и 520 ГПК се оспорва цялостно. В резултат
на частичното уважаване на това искане в
чл. 519, ал. 1 ГПК ще отпадне цялостното
прилагане на специфичния способ за удоволетворяване на парични притезания по отношение
на длъжници общини; едновременно с това
ще се възстанови включването на общините
длъжници в текста на чл. 520, ал. 1 от същия
закон, както е било в редакцията преди въпросното законово изменение (ДВ, бр. 13 от
2010 г.). Конституционният съд има принципно
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произнасяне (Решение № 22 от 1995 г. по к.д.
№ 25 от 1995 г.) по този въпрос: „С влизане в
сила на решението на Конституционния съд,
с което се обявява за противоконституционен
закон, който … изменя действащ закон, се
отменява не само неговото действие и създадената от него правна уредба занапред, но и
отменителното му действие спрямо предходния
действащ закон… Отмяната на изменения …
предходен закон, извършена с обявения за
противоконституционен закон, престава да е в
сила и се възстановява неговото действие. От
този момент … измененият предходен закон
започва да се прилага в редакцията му преди
изменението … му. Следователно налице е и
възстановителното действие на решението на
съда по отношение на … изменения закон.“
В конкретния случай след влизането в сила
на решението на Конституционния съд, с което се установява противоконституционност на
ЗИД на ГПК (ДВ, бр. 13 от 2010 г.), докато не
последва нова законова уредба, чл. 519 и 520
ГПК ще се прилагат в редакцията им преди
въпросното изменение, както следва:
„Изпълнение срещу държавни учреждения
Чл. 519. (1) Не се допуска изпълнение на
парични вземания срещу държавни учреждения.
(2) Паричните вземания срещу държавни
учреждения се изплащат от предвидения за
това кредит по бюджета им. За тази цел изпълнителният лист се предявява на финансовия
орган на съответното учреждение. Ако няма
кредит, висшестоящото учреждение предприема
необходимите мерки, за да се предвиди такъв
най-късно в следващия бюджет.
Изпълнение срещу общини и бюджетно субсидирани заведения
Чл. 520. (1) Не се допуска изпълнение върху
средствата по банковите сметки на общините
и другите бюджетно субсидирани заведения,
постъпили като субсидия от републиканския
бюджет.
(2) Изпълнението на парични вземания
върху друго имущество – частна собственост
на длъжниците по ал. 1, се извършва по правилата на този дял.“
По аргумент на противното от текста на
ал. 2 на горепосочения чл. 520 ГПК не е допустимо принудително изпълнение срещу имущество – публична собственост на общините. По
съдържанието си такова имущество е с по-широк
обхват, като включва и други имуществени,
основно вещни права, освен паричните суми,
постъпили като бюджетна субсидия по банковите сметки на общините и несеквестируеми
според ал. 1 на същия чл. 520 ГПК.
ІІІ
5. Съдът счита за необходимо да отбележи, че въпреки произнасянето си за частична
противоконституционност на оспорената уред-
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ба, разглеждането по същество и на другите
оплаквания продължава, тъй като в искането
уредбата на чл. 519 и 520 ГПК е оспорена в
цялост.
ІV
Относно твърдяното противоречие с принципа
за неприкосновеност на частната собственост
по чл. 17, ал. 3 от Конституцията
6. В искането се твърди, че е налице нарушаване на конституционния принцип за неприкосновеност на частната собственост, тъй
като чрез атакуваните разпоредби на ГПК е
установeн различен режим, а признатото право
на собственост, в частност „вземането“, следва
да се подчинява на единен режим без оглед
титуляря на собствеността.
Съдът счита, че няма нарушение на чл. 17,
ал. 3 КРБ. Вземанията като вид имуществени
права безусловно се обхващат от конституционноправната защита на собствеността, съдържаща се в чл. 17, ал. 1 и 3 КРБ (Решение
№ 17 от 1999 г. по к. д. № 14 от 1999 г.). Да
се защитава неприкосновеността на частната
собственост е конституционно задължение
на законодателя, което той реализира чрез
два основни способа: наказателно-правен и
гражданско-правен. В искането се оспорва
само ефективността на гражданско-правната
закрила на частната собственост на гражданите и юридическите лица при действието на
особения ред по чл. 519 и 520 ГПК.
Държавното имущество е конституционно
понятие (чл. 106). То е съставка на публичната
власт. Без имущество държавата не може да
осъществява публичните си функции в общ
интерес. А щом става дума за имущество, значи
отношенията са в частното право. В частното
право субектите са равнопоставени. Тогава обемът на правата и задълженията на държавата
като титуляр на частна собственост не може
да бъде различен от обема на правата и задълженията на всеки друг частноправен субект
по отношение на притежаваното имущество.
Едновременно с това обаче самата Конституция и законодателството отчитат особености
в правното положение на държавата като
частноправен субект с многоотраслова компетентност, произтичащо от нейното уникално
естество да осъществява публичната власт чрез
своите органи (чл. 1, ал. 2 КРБ). Твърдяното
в искането противоречие с чл. 17, ал. 3 КРБ
не отчита обстоятелството, че участието на
държавата в частноправното пространство е
съпроводено с особено правно регулиране.
На собствеността на държавата и общините
в Конституцията е посветена самостоятелна
уредба – „Режимът на обектите на държавната и
общинската собственост се определя със закон“
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(чл. 17, ал. 4); „Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите
и обществото“ (чл. 18, ал. 6). Тази собственост
във всичките є разновидности (изключителна държавна собственост, публична и частна
държавна и общинска собственост – Решение
№ 19 от 1993 г. по к.д. № 11 от 1993 г.) служи
на обществените интереси. Публичната власт,
осъществявана от държавата и общините, по
дефиниция обуславя използването на тяхната
собственост винаги в обществен интерес, докато
частната собственост на гражданите и юридическите лица няма за цел непосредствено да
служи на обществените интереси, а е средство
за икономическа стабилност и просперитет
на отделния субект. Следователно разграничаването в режима на собствеността според
титуляря є е заложено в самата Конституция.
Съдът установява, че то не е привилигирована
уредба, а различна такава – в противен случай
разграничаването не би имало смисъл. Съдът
отбелязва, че особеният ред по чл. 519 и 520
ГПК не е единственото различие спрямо другите
субекти в частното право. Особеното положение на държавата като частноправен субект
се проявява в традиционни конструкции на
гражданския процес като самостоятелна линия
и свидетелстват за осмислена последователност
у законодателя: срещу държавни учреждения
ГПК не допуска изпълнение на невлязло в сила
съдебно решение (чл. 243, ал. 2); не се допуска
обезпечение на иск за парично вземане срещу
държавни учреждения (чл. 393, ал. 1). Извън
ГПК законодателството също съдържа недопускане на принудително изпълнение – например
срещу движима и недвижима собственост на
читалищата, както и приходите от тях (Закон
за народните читалища, чл. 25). Посочените
законови конструкции не се оспорват като
противоконституционни. Самата Конституция не изключва възможността правото на
собственост да бъде защитавано по различен
начин в зависимост от предназначението на
собствеността (публична или частна) или от
личността на собственика (публично тяло или
частно лице), поради което съдът заключава,
че не е налице противоконституционност на
чл. 519 и 520 ГПК с оглед разпоредбата на
чл. 17, ал. 3 КРБ.
V
Относно твърдяното противоречие с принципа
за еднакви правни условия на стопанска дейност
по чл. 19, ал. 2 от Конституцията
7. В искането се твърди, че недопускането
на принудително изпълнение срещу държавно
учреждение или община води до откровено
толериране на държавната и общинската собственост, поставя ги в положение на привиле-
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гировани стопански субекти и като резултат
злепоставя частната стопанска инициатива,
поставя изпълнението на влязлото в сила съдебно решение в зависимост от волята на задълженото учреждение или община и обезсмисля
задължителната сила на съдебния акт, с което
се нарушава принципът за еднакви правни условия на стопанска дейност, записан в чл. 19,
ал. 2 КРБ. В две от становищата на заинтересованите по делото страни се поддържа, че е
налице и нарушение на чл. 6 КРБ – принципа
за равенството пред закона.
Съдът многократно и от различни аспекти
е разглеждал уредбата на чл. 19 КРБ и е подчертавал, че при упражняването на частната
собственост всички правни субекти, включително държавата и общините, са (принципно)
равнопоставени (Решение № 19 от 1993 г. по к.д.
№ 11 от 1993 г.). Едновременно с това в конституционната практика са откроявани случаите
на различни и специфични правни режими за
отделни видове отношения в частноправното
пространство и се прави изводът, че когато за
едно и също право или задължение законът
предвижда диференциация, това не означава
нарушаване на конституционния принцип за
равенство пред закона. Диференциацията се
основава на определен критерий и на него
трябва да отговарят всички субекти от една
група. Равенството пред закона не е еднаквост
за всички субекти на едно право или задължение. Без диференциация не биха могли да се
отчитат обективните и субективните различия,
изискващи нееднаква правна уредба, за да се
постигне равенство пред закона (Решение № 6
от 2010 г. по к.д. № 16 от 2009 г.). В този спор
съдът няма основания да се отклонява от досегашната си практика.
Съдът установява, че законодателството съдържа такава диференциация – за случаите, при
които публичната власт, респ. държавните учреждения, осъществяват стопанската си дейност
с бюджетни средства, е въведен и се спазва специфичен ред за сключване на договорите – при
условията и по реда на Закона за обществените
поръчки, при постоянен контрол от Сметната
палата и органите за финансов одит. Тези условия и ред не се изискват за сключването на
договори между физически и юридически лица,
когато произходът на средствата не е свързан
с държавния бюджет. Различният специфичен
законов ред не се възприема като нарушение
на равенството пред закона и на принципа за
еднакви правни условия за стопанска дейност.
Съдът многократно се е произнасял, че
правото на свободна стопанска инициатива
и изискването за еднакви правни условия за
стопанска дейност по чл. 19, ал. 2 КРБ няма
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абсолютен характер и принципно не изключва
държавното регулиране и държавния контрол
(Решение № 6 от 1997 г. по к.д. № 32 от 1996 г.,
Решение № 12 от 1997 по к.д. № 6 от 1997 г.,
Решение № 2 от 2000 г. по к.д. № 2 от 2000 г.,
Решение № 2 от 2004 г. по к.д. № 2 от 2004 г. и
др.). То е изискване за всички стопански и правни
субекти, осъществяващи еднакви или сходни
дейности в определена сфера, но не непременно
еднаквост между всичките многообразни стопански сфери. Съображения за целесъобразност,
както и наличието на потребност от постигането на обществено приоритетни и значими
цели, каквито са бюджетното осигуряване на
изпълнението на държавните функции, допускат
различия в законодателните решения, без това
да противоречи на конституционния принцип
по чл. 19, ал. 2. В този конституционен спор
условията за всички взискатели – частноправни
субекти по отношение на изпълнението срещу
субектите по чл. 519 и 520 ГПК, са уредени по
един и същ начин. А еднаквостта на правните
условия, които следва да важат за стопанските
субекти, се отнася до определена по еднакви
признаци група търговски субекти, а не до
еднаквост по принцип спрямо всички съществуващи субекти на правото (Решение № 5 от
2002 г. по к.д. № 5 от 2002 г.). По изложените
съображения съдът не установява нарушение
на чл. 19, ал. 2 КРБ, освен изменението на
чл. 519 и 520 ГПК, осъществено със ЗИД на
ГПК (ДВ, бр. 13 от 2010 г.).
8. За бюджетно субсидираните заведения – длъжници по съдебно признати парични
вземания, уредбата на чл. 520 ГПК не допуска
принудително изпълнение само върху средствата
по банковите им сметки, постъпили като субсидия от републиканския бюджет (ал. 1). Към
тази законова уредба са относими аргументите, вече изложени относно конституционното
правило за гарантираното изпълнение на публичните функции и спецификата на държавния
бюджет. Съгласно ал. 2 от чл. 520 ГПК всички
останали парични средства, движимо и недвижимо имущество, които представляват частна
собственост и са елемент от патримониума на
длъжника, са възможен предмет на принудително изпълнение по ГПК, т.е. за предявяване
на изпълнение по общия ред, от което следва
изводът, че равнопоставеността на бюджетно
субсидираните заведения с останалите субекти
в гражданския оборот е гарантирана от закона
и оспорването на уредбата на чл. 520 ГПК
като противоречаща на чл. 19, ал. 2 КРБ е
неоснователно.
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VІ
Относно твърдяното противоречие с чл. 57
от Конституцията
9. В искането се твърди, че оспорената законова уредба представлява привилегия, защото
дава възможност на държавните учреждения
и общините сами да преценяват кога и как да
плащат задълженията си, с което се позволява
накърняване на правото на собственост на онези,
които търсят изпълнение на съдебно признати
техни вземания, и така се въвежда перманентно
ограничаване на основното конституционно
право на собственост, без да е мотивирано с
военно или друго извънредно положение, нито
да е обусловено от условие и срок, поради което
е налице нарушение на чл. 57 КРБ.
Съдът намира искането в тази му част неоснователно. Член 57 КРБ е в главата „Основни
права и задължения на гражданите“. Систематически е поместен след уредбата на отделните
конституционни права и прогласява общите за
всички такива права характеристики – неотменимост, забрана за злоупотреба с правата и за
упражняването им в ущърб на правата и законните интереси на другите. Като има предвид
подателя на искането – омбудсмана и неговите
правомощия, както и съдържанието на чл. 57
КРБ, съдът заключава, че в този пункт искането
визира правото на собственост не като вещно
право, а като конституционно основно право
на гражданите, което формира материалните
основи на съществуване на отделния човек.
Това право присъства в Конституцията (чл. 17)
не сред другите права и свободи на гражданите
в едноименната глава втора, а в глава първа,
сред основните начала на конституционния ред
в рамките на общата уредба на собствеността и
Конституционният съд многократно го е отбелязвал (Решение № 6 от 1996 г. по к.д. № 31 от
1995 г.; Решение № 3 от 1999 г. по к.д. № 32 от
1998 г.; Решение № 10 от 2009 г. по к.д. № 12
от 2009 г.). Като основно право обаче правото
на собственост „живее“ не в частноправното,
а в публичноправното пространство, негов
адресат е държавата, респ. публичната власт;
самото понятие за конституционното основно
право на собственост е по-широко от това в
гражданското право (Решение № 10 от 2009 г.
по к.д. № 12 от 2008 г.). Закриляният от основното право на собственост предмет включва
както имуществени частноправни позиции, в
т.ч. парични взимания, така и публичноправни
претенции за реализиране на социални права
(Решение № 2 от 2006 г. по к.д. № 9 от 2005 г.).
Правото на собственост като основно право е
предназначено да гарантира на отделния човек
свободно пространство в имущественоправната
сфера и с това да направи възможно той да
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гради живота си на собствена отговорност.
Оттук произтича тясната му връзка както с
личната свобода – в Хартата на основните права
на ЕС правото на собственост е сред праватасвободи, Дял ІІ „Свободи“, чл. 17, така и със
свободата на стопанска дейност – правото на
собственост се възприема и като основно право
в стопанската сфера.
Основните права осигуряват определена
закриляна област на свобода или равенство;
това е обхватът на всяко основно право. Но
тази област не е осигурена вечно и безгранично;
нейните граници опират до границите на други
основни права, от което следва, че заедно с
правата „живеят“ и техните възможни ограничения. Източник на ограничения могат да
са самите основни права, основните права на
другите, както и защитените от Конституцията
блага. С изключение на изрично посочените
в чл. 57, ал. 3 КРБ основни права и свободи,
ограничаване на основни права по начало е
допустимо (Решение № 15 от 2001 г. по к.д.
№ 3 от 2001 г.), без обаче да се накърнява
същностното ядро на конкретното право. Гаранция за това е конституционното правило, че
ограничаването, когато е допустимо, се прави
само със закон (чл. 57, ал. 3 КРБ).
В светлината на изложеното съдът констатира, че соченото в искането противоречие с чл. 57
КРБ е основано на неправилното разбиране, че
ограничаване на основни права Конституцията
допуска само при военно или друго извънредно
положение. Неправилно, защото това разбиране
влиза в противоречие с правилото на ал. 2 на
самия чл. 57 от Основния закон, че не се допуска упражняване на основните права, ако то
накърнява права и законни интереси на други,
т.е. ограниченията се съдържат в „правата на
другите“. Алинея 2 на чл. 57 КРБ не допуска и
злоупотреба с основни права, в която връзка
Конституционният съд споделя изразеното в
становището на ВКС разбиране, че не може
да се презюмира a priori злоупотреба с права в
случаите на предвиденото в чл. 519, ал. 2 ГПК
задължение за осигуряване на бюджетни средства при посочените предпоставки и заключава,
че не е налице противоречие на чл. 519 и 520
ГПК с чл. 57 КРБ.
Правото на собственост не е сред основните
права по чл. 57, ал. 3, при които Конституцията
не допуска при никакви условия ограничаване.
Показателна за това е уредбата, съдържаща се
например в ал. 5 на чл. 17 КРБ и предвиждаща възможно ограничаване на правото на
собственост, стигащо до принудително отчуждаване за държавни и обществени нужди при
определени условия (В. Таджер). Свободната
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стопанска инициатива и еднаквите правни
условия на стопанска дейност също не са абсолютни права и могат да търпят предвидено в
закон ограничаване.Тъй като основните права
са установени в Конституцията, правило е, че
всички ограничения на правата трябва да могат
да бъдат основани и изведени от Конституцията. Оттук следва, че закон, който ограничава
основни права, подлежи на ограничаване от
страна на самата Конституция (известно в
доктрината като „граници на ограничаването,
Schrankenschranken – нем.“). С други думи, въпросните ограничения трябва да бъдат вместени
в рамката на допустимото, което Конституцията
е определила; в противен случай ограничаването
ще бъде противоконституционно.
В становището, представено от Камарата
на частните съдебни изпълнители, изрично се
приема, че упражняването на основните права поначало може да бъде ограничавано при
условие, че е налице преследвана легитимна
цел, тази цел да може да бъде постигната с
въпросното ограничение на основното право и
че оспорваната уредба представлява най-малко
рестриктивния механизъм за постигането на
легитимната цел, т.е. изброяват се класическите
съставки на конституционното изискване за
пропорционалност при определяне границите в
упражняването на основните права. Камарата
на частните съдебни изпълнители е на мнение,
че докато при оспорената законова уредба на
чл. 519 и 520 ГПК би могло да се приеме, че
първите две от посочените съставки на пропорционалността са налице, то не може да се
приеме, че целта не би могла да се постигне по
друг начин, който няма да накърнява основите
на правовата държава – например по-добро
планиране и управление на средствата на държавните учреждения и общините, подобрено
бюджетиране, по-адекватно договаряне, следене
на изпълнението и отчитане на договорните
задължения. Конституционният съд споделя
тези разсъждения и констатации.
Едновременно с това обаче съдът отчита,
че самата Конституция възлага на законодателя да определя способите за балансиране
на обществения и частноправния интерес при
създаването на условия и гарантирането нормалното развитие на свободната стопанска
инициатива, основана на частната собственост,
което ще е възможно само ако осъществяването на държавните функции е обезпечавано със
средства. В този конституционен спор пределите
на допустимото от Конституцията балансиране
на частноправния и публичноправния интерес
се извеждат от действащи конституционни
конструкции и правила – например държавните
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имоти се стопанисват и управляват в интерес
на обществото и гражданите (чл. 18, ал. 6),
принципа за социалната държава (Преамбюла), задължението на държавата да подпомага
териториалните органи и дейности чрез финансовата, кредитната и инвестиционната политика
(чл. 20). Съдът прави извода, че оспорената
законова уредба се вмества в тези предели,
поради което не е налице непропорционалност
и нарушение на чл. 57 КРБ.
VІІ
Относно твърдяното противоречие с чл. 121
от Конституцията
10. В искането се поддържа, че оспорените текстове на чл. 519 и 520 ГПК нарушават
принципа за равенство на страните в съдебния
процес, прокламиран в чл. 121, ал. 1 КРБ.
Твърдяното противоречие с чл. 121, ал. 1
КРБ не намира основание в Конституцията.
Съдът констатира,че в искането не са изложени съображения в подкрепа на твърдението за
противоконституционност. В този пункт обосноваването е изцяло с доводи от прилагането на
КЗПЧОС, цитират се и решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Прави
се тълкуване на чл. 121 КРБ в светлината на
правото на справедлив съдебен процес по чл. 6,
§ 1 КЗПЧОС в смисъл, че разбирането за равенство на страните в съдебния процес иманентно
включва в себе си осигуряването на стриктни
процедурни гаранции за реално и ефективно
изпълнение на постановените съдебни актове.
Конституционният съд споделя това разбиране
и едновременно с това констатира, че доводите
в искането във връзка с чл. 121 КРБ прехвърлят границите на допуснатия конституционен
спор. Въпреки това Конституционният съд,
бидейки съд на държава – членка на Съвета
на Европа, и в този спор тълкува и прилага
разпоредбите на националната конституция
конформно с международните договори, по
които Република България е страна, в т.ч. и
КЗПЧОС. Правото на собственост, въпреки, че
принадлежи към класическите права на човека,
няма уредба в корпуса на Конвенцията, а в
Допълнителния протокол към нея, чийто чл. 1
гласи: „(1) Всяко физическо или юридическо
лице има право мирно да се ползва от своята
собственост. Никой не може да бъде лишен от
собствеността си, освен в интерес на обществото
и съгласно условията, предвидени в закона и в
общите принципи на международното право.
(2) Горните правила не накърняват по никакъв
начин правото на държавите да въвеждат такива
закони, каквито считат за необходими с оглед
регулирането на ползването на собствеността
в съответствие с общия интерес или за обезпечаване плащането на данъци, други налози или
глоби.“ Следователно „пробиви“ в правото на
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мирно упражняване на собствеността поначало
са допустими, но само в светлината на посочената ал. 1 (Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar,
2. Aufl., S. 780). Оспорената уредба на чл. 519
и 520 ГПК не е в несъответствие с чл. 1 от
Допълнителния протокол към КЗПЧОС, защото с нея не се отнема собственост, респ. не се
заличават вземания; не е в несъответствие и с
уредбата на посочения в искането чл. 17, ал. 1
от Хартата за основните права на Европейския
съюз, чието изр. 3 гласи: „Ползването на имуществото може да бъде уредено със закон до
степен, необходима за общия интерес.“
В тази обща рамка на действащо обективно
европейско право съдът установява, че посочените в искането решения на ЕСПЧ са неотносими
към предмета на настоящото дело, доколкото
оспорената законова уредба не изключва задължението на държавата, общините и бюджетно
субсидираните заведения да изпълняват съдебно
признатите вземания. Очевидно е, че законодателят не налага мораториум върху държавните
и общинските плащания по сключени и изпълнени договори (така и в становището на АС
към БСтК); създаден е особен ред, по който се
осъществява изпълнението с оглед спецификата
и предназначението на бюджетните средства да
гарантират винаги ресурс, с който публичната
власт да плаща задълженията си в частноправната сфера, но и да осъществява задачите си в
обществен интерес, възложени от Конституцията
(чл. 18, ал. 6, чл. 20, 23, 47, 51, 53), което не е
в несъответствие с визираните международни
договори. Не противоречи и на Конституцията.
По изложените съображения и на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 и чл. 150, ал. 3 от Конституцията във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за
Конституционния съд Конституционният съд
РЕШИ:
1. Установява противоконституционност на
§ 1 и § 2 от Закона за изменение и допълнение на Гражданскопроцесуалния кодекс (ДВ,
бр. 13 от 2010 г.).
2. Отхвърля искането на омбудсмана на
Република България за установяване противоконституционността на чл. 519 и 520 от Гражданскопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 59
от 2007 г.; последно изм., бр. 100 от 2010 г.) в
останалата му част.
Съдията Цанка Цанкова е подписала решението с особено мнение, а съдията Красен
Стойчев е представил становище по делото.
Председател: Евгени Танчев
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СТАНОВИЩЕ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

Съгласен съм по принцип с диспозитива
на решението по к.д. № 9 от 2010 г., но не
споделям част от мотивите към него.
1. Член 17, ал. 4 от Конституцията посочва,
че режимът на обектите на държавната и общинската собственост се определя със закон. Законодателят, съответно със Закона за собствеността
(чл. 86), със Закона за общинската собственост
(чл. 7) и други, е установил съответен режим.
Същото той е направил и в чл. 519 и 520 ГПК
по отношение на принудителното изпълнение.
С други думи Конституцията допуска, а законодателството развива конкретните параметри на
режима на държавната и общинската собственост. Онова, което обвързва законодателя, са
ал. 2 и 3 на чл. 17 от Конституцията, както и
Решение № 19 от 1993 г. по к.д. № 11 от 1993 г.
Тъкмо те изискват да се прокарва ясно разграничението между публична и частна общинска
собственост. По този начин, когато настоящото
решение извежда като довод развитите като в
отделни закони разлики в режима на общинската
публична и частна собственост, то се позовава на следствието, а не на причината, която
обосновава диспозитива на решението. Още
повече то стъпва на един несигурен индикатор,
защото режимът на общинската собственост е
твърде диференциран и законодателните разрешения не са симетрични, например, макар и
да не допуска отчуждаване на общински имоти
публична общинска собственост, законодателят
в същото време не изключва възможността в
предвидените от закона случаи те да се обременяват с тежести; плодовете от вещи – публична
общинска собственост, стават частна общинска
собственост.
2. Не мога да споделя тезата, че макар и
поначало вписването на общините в обхвата на
чл. 519 и 520 ГПК да е конституционосъобразно,
защото те подобно на държавните учреждения
действат в обществен интерес, то в същото време липсата на достатъчно ясна и пълна правна
уредба сама по себе си е достатъчно основание
за обявяването на чл. 519 ГПК за частично противоконституционен. Всъщност има достатъчно
различия в правното положение на общините
и на държавата, дори и да приемем тезата, че
общината упражнява предоставената є от държавата административна власт. Те изключват
приравняването на общините и държавните
учреждения, вкл. в сферата на принудителното изпълнение в качеството му на способ на
защита и санкция, които гражданският процес
е призван да предостави. Макар и да действа
в обществен интерес, общината не е носител
на imperium, чрез който именно следва да се
оправдае спецификата в правното положение
на държавата.
Конституционен съдия: Красен Стойчев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1

на конституционен съдия Красен Стойчев
по конституционно дело № 9 от 2010 г.
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ОТ 6 ЯНУАРИ 2011 Г.
за структурни промени в системата на здравеопазването
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Преобразува съществуващите
регионални центрове по здравеопазване и
регионални инспекции за опазване и контрол
на общественото здраве в регионални здравни
инспекции съгласно приложението.
(2) Регионалните здравни инспекции са
второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити към министъра на здравеопазването
със седалище населеното място – административен център на областта, и с предмет
на дейност: осъществяване и организиране на
държавната здравна политика на територията
на съответната област.
(3) Дей нос т та, и м у щес т во т о, арх и вът,
правата и задълженията на преобразуваните
регионални центрове по здравеопазване и регионални инспекции за опазване и контрол на
общественото здраве се поемат от съответните
регионални здравни инспекции.
Чл. 2. (1) Директорите на регионалните здравни инспекции, назначени съгласно
§ 93, ал. 6 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 98 от
2010 г.), в 7-дневен срок от назначаването им
утвърждават длъжностните разписания на
инспекциите в съответствие с определената
с правилника по чл. 10, ал. 3 от Закона за
здравето численост на персонала.
(2) В срок до 7 дни от утвърждаването на
длъжностните разписания на регионалните
здравни инспек ции директорите по ал. 1
уреждат трудовите и служебните правоотношения на работниците и служителите от
преобразуваните регионални центрове по
здравеопазване и регионални инспекции за
опазване и контрол на общественото здраве
при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса
на труда и чл. 87а от Закона за държавния
служител и в съответствие с определените в
правилника по ал. 1 функции и численост.
(3) Трудовите и служебните правоотношения на работниците и служителите от
преобразуваните регионални центрове по
здравеопазване и регионални инспекции за
опазване и контрол на общественото здраве извън случаите по ал. 2 се уреждат при
условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от
Кодекса на труда и чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител.
(4) Общата численост на персонала на регионалните здравни инспекции е 3459 щатни
бройки.
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Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 98 от 2009 г. и бр. 27 и 64 от
2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2:
а) точка 4 се изменя така:
„4. директорите на регионалните здравни
инспекции;“
б) точка 5 се отменя.
2. В приложението към чл. 2, ал. 2, т. 9
и ал. 3:
а) ред 4 се изменя така:
„4. Регионални здравни инспекции 3459“;
б) ред 5 се заличава.
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с
Постановление № 256 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 98 от 2009 г. и бр. 55 от 2010 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 14:
а) в ал. 2:
аа) в т. 1 накрая се добавя „по чл. 15 от
Закона за здравето“;
бб) точки 3 и 4 се отменят;
б) в ал. 3:
аа) в т. 1 думите „регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото
здраве“ се заменят с „регионалните здравни
инспекции при осъществяване на правомощията си по ал. 2“;
бб) в т. 3 след думите „здравен контрол към“
се добавя „Министерството на правосъдието“.
2. В чл. 29 т. 11 се изменя така:
„11. координира дейността на регионалните
здравни инспекции с изключение на дейности
те по чл. 14, ал. 2;“.
3. В чл. 33, т. 11 думите „регионалните
центрове по здравеопазване“ се заменят с
„регионалните здравни инспекции“.
4. В чл. 36, т. 10 думите „регионалните
инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, регионалните центрове по
здравеопазване“ се заменят с „регионалните
здравни инспекции“.
§ 3. В Прави лника за уст ройст вото и
организаци ята на работа на органите на
медицинската експертиза и на регионалните
картотеки на медицинските експертизи, приет
с Постановление № 83 на Министерския съвет
от 2010 г. (ДВ, бр. 34 от 2010 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 2 думите „регионалните центрове
по здравеопазване (РЦЗ)“ се заменят с „регионалните здравни инспекции (РЗИ)“.
2. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 думите „ДО ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНИЯ
ЦЕНТЪР ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ се заменят
с „ДО ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНАТА
ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

3. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 1 думите „Директор на Регионалния център по
здравеопазване“ се заменят с „Директор на
регионалната здравна инспекция“.
4. Навсякъде в правилника абревиатурата
„РЦЗ“ се заменя с „РЗИ“.
§ 4. В чл. 21, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на лечебните заведения
към Министерството на правосъдието, приет с
Постановление № 159 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм., бр. 1
от 2005 г.), думите „регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве“
се заменят с „регионална здравна инспекция“.
§ 5. В чл. 17, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на многопрофилните
транспортни болници към Министерството
на транспорта, приет с Постановление № 163
на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ,
бр. 59 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2003 г.
и бр. 1 и 96 от 2005 г.), думите „регионалната инспекция за опазване и контрол на
общественото здраве (РИОКОЗ)“ се заменят
с „регионалната здравна инспекция“.
§ 6. В чл. 3 от Устройствения правилник
на Изпълнителната агенция по лекарствата,
приет с Постановление № 169 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2009 г.;
изм., бр. 69 от 2009 г.), се правят следните
изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Агенцията координира дейността си с
регионалните здравни инспекции в областта на
контрола върху лекарствените продукти и за
осъществяване на контрол по реда на ЗККК.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 7. В чл. 12, т. 11 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, приет с Постановление № 287
на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 98 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2010 г.), думите
„регионалните центрове по здравеопазване“ се
заменят с „регионалните здравни инспекции“.
§ 8. В чл. 14, ал. 3, т. 1 от Правилника за
устройството и дейността на Националния
съвет за сътрудничество по етническите и
демографските въпроси към Министерския
съвет, приет с Постановление № 351 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 2
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2007 г., бр. 53
от 2008 г. и бр. 78 от 2009 г.), думите „регионалната инспекция за опазване и контрол
на общественото здраве“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“.
§ 9. В Наредбата за водене на регистър на
лечебните заведения за извънболнична помощ
и хосписите, приета с Постановление № 283
на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 97
от 2010 г.), се правят следните изменения:
1. В приложението към чл. 2, ал. 1 думите
„Регионален център по здравеопазване“ се
заменят с „Регионална здравна инспекция“.
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2. Навсякъде в наредбата думите „регионалния център по здравеопазване“ се заменят
с „регионалната здравна инспекция“.
§ 10. В чл. 4 от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места,
приета с Постановление № 165 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 68 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2005 г., бр. 46
от 2007 г., бр. 45 и 79 от 2009 г. и бр. 5 от
2010 г.), думите „регионалните центрове по
здравеопазване“ се заменят с „регионалните
здравни инспекции“.
§ 11. В чл. 9, ал. 3 от Наредбата за реда
за съобщаване, регистриране, потвърждаване,
обжалване и отчитане на професионалните
болести, приета с Постановление № 168 на
Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 65
от 2008 г.), думите „регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве
(РИОКОЗ)“ се заменят с „регионална здравна
инспекция“.
§ 12. В чл. 5, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите
по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите, приета с Постановление № 216 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 3 и 78 от 2005 г. и бр. 60 от
2008 г.), думите „регионалните центрове по
здравеопазване“ се заменят с „регионалните
здравни инспекции“.
§ 13. В чл. 4 от Наредбата за условията
и реда за провеждане на граничен здравен
контрол на Република България, приета с Пос
тановление № 274 на Министерския съвет от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2006 г.; изм., бр. 37
от 2008 г.), думите „регионалните инспекции
за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ)“ се заменят с „регионалните
здравни инспекции“.
§ 14. В Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на
Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 36 от
2010 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 44 думите „Регионалния център
по здравеопазване – София“ се заменят с
„Регионалната здравна инспекция – София“.
2. В чл. 56, ал. 2 абревиатурата „РЦЗ“ се
заменя с „регионалната здравна инспекция“.
3. В чл. 60, ал. 3 думите „регионална инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве“ се заменят с „регионална здравна
инспекция“.
§ 15. В чл. 10 от Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен,
митнически, здравен, ветеринарномедицински
и фитосанитарен контрол, както и контрол
на транспортните средства в пристанищата
на Република България, обслужващи кораби
от международно плаване, приета с Постановление № 2 на Министерския съвет от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 93 от 2006 г. и бр. 79 от 2008 г.), думите
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„регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с
„регионалните здравни инспекции“.
§ 16. В чл. 2 от Тарифата за таксата, която
се събира за регистриране на лицата, които
упражняват неконвенционални методи за
благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, приета с Постановление № 7 на
Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 9 от
2005 г.), думите „регионалните центрове по
здравеопазване“ се заменят с „регионалните
здравни инспекции“.
§ 17. В Тарифата за таксите, които се събират
от органите на държавния здравен контрол
по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г.
(обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г.; изм., бр. 39 и 101
от 2010 г.), чл. 18 се отменя.
§ 18. В чл. 3, ал. 1 от Постановление № 242
на Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на Тарифа за таксите, които се събират от
органите на държавния здравен контрол по
Закона за здравето (ДВ, бр. 83 от 2007 г.), думите „регионалните инспекции за опазване и
контрол на общественото здраве“ се заменят
с „регионалните здравни инспекции“.
§ 19. В чл. 10, ал. 6 от Постановление № 25
на Министерския съвет от 2009 г. за създаване
на Център „Фонд за асистирана репродукция“
(ДВ, бр. 13 от 2009 г.) думите „регионалните
центрове по здравеопазване“ се заменят с
„регионалните здравни инспекции“.
§ 20. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 21. Постановлението се приема на основание § 93, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за здравето (ДВ,
бр. 98 от 2010 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
№ Съществуващи регионални
по центрове по здравеопазваред не и регионални инспекции
за опазване и контрол на
общественото здраве
1
1.

Регионални
здравни инспекции

2

3

Регионален център по здравеопазване – Благоевград
Регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве – Благоевград

Регионална
здравна инспекция – Благоевград
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2

3

1

2.

Регионален център по здравеопазване – Бургас
Регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве – Бургас

Регионална
здравна инспекция – Бургас

12.

Регионален център по здра- Р е г и о н а л н а
веопазване – Монтана
здравна инспекРегионална инспекция за ция – Монтана
опазване и контрол на общественото здраве – Монтана

3.

Регионален център по здравеопазване – Варна
Регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве – Варна

Регионална
здравна инспекция – Вар
на

13.

Регионална
здравна инспекция – Пазарджик

4.

Ре г и о н а л е н ц е н т ъ р п о
здравеопазване – Велико
Търново
Регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве – Велико Търново

Регионална
здравна инспек ци я – Велико Търново

Регионален център по здравеопазване – Пазарджик
Регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве – Пазарджик

14.

Регионална
здравна инспекция – Перник

5.

Регионален център по здравеопазване – Видин
Регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве – Видин

Регионална
здравна инспекция – Видин

Регионален център по здравеопазване – Перник
Регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве – Перник

15.

6.

Регионален център по здравеопазване – Враца
Регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве – Враца

Регионална
здравна инспекция – Враца

Регионален център по здра- Р е г и о н а л н а
веопазване – Плевен
здравна инспекРегионална инспекция за ция – Плевен
опазване и контрол на общественото здраве – Плевен

16.

Регионален център по здра- Р е г и о н а л н а
веопазване – Пловдив
здравна инспекРегионална инспекция за ция – Пловдив
опазване и контрол на общественото здраве – Пловдив

17.

Регионален център по здравеопазване – Разград
Регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве – Разград

18.

Регионален център по здра- Р е г и о н а л н а
веопазване – Русе
здравна инРегионална инспекция за спекция – Русе
опазване и контрол на общественото здраве – Русе

7.

8.

Регионален център по здра- Р е г и о н а л н а
веопазване – Габрово
здравна инспекРе г и о н а л н а и н с п е к ц и я ция – Габрово
з а оп а зв а не и кон т р о л
н а о бщ е с т в ено т о з д р аве – Габрово

2

3

Регионална
здравна инспекция – Разград

Регионален център по здравеопазване – Добрич
Регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве – Доб
рич

Регионална
здравна инспекция – Доб
рич

9.

Регионален център по здравеопазване – Кърджали
Регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве – Кърджали

Регионална
здравна инспекция – Кърджали

19.

Регионален център по здравеопазване – Силистра
Регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве – Силистра

10.

Регионален център по здравеопазване – Кюстендил
Регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве – Кюстендил

Регионална
здравна инспекция – Кюстендил

20.

Регионален център по здра- Р е г и о н а л н а
веопазване – Сливен
здравна инспекРегионална инспекция за ция – Сливен
опазване и контрол на общественото здраве – Сливен

11.

Регионален център по здравеопазване – Ловеч
Регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве – Ловеч

Регионална
здравна инспекция – Ловеч

21.

Регионален център по здра- Р е г и о н а л н а
веопазване – Смолян
здравна инспекРегионална инспекция за ция – Смолян
опазване и контрол на общественото здраве – Смолян

Регионална
здравна инспекция – Силистра

БРОЙ 5
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

22.

Регионален център по здра- Столична регивеопазване – София
онална здравна
С т о л и ч н а р е г и о н а л н а инспекция
инспекция за опазване и
контрол на общественото
здраве

23.

Регионален център по здравеопазване – Софийска област
Регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве – Софийска област

Регионална
здравна инспекция – Софийска област

24.

Регионален център по здравеопазване – Стара Загора
Регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве – Стара
Загора

Регионална
здравна инспекция – Стара Загора

25.

Регионален център по здравеопазване – Търговище
Регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве – Търговище

Регионална
здравна инспекция – Търговище

26.

Регионален център по здравеопазване – Хасково
Регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве – Хас
ково

Регионална
здравна инспекция – Хас
ково

27.

Регионален център по здравеопазване – Шумен
Регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве – Шумен

Регионална
здравна инспекция – Шумен

28.

Регионален център по здравеопазване – Ямбол
Регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве – Ямбол

Регионална
здравна инспекция – Ямбол

443

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2

ОТ 6 ЯНУАРИ 2011 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 45 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2007 г.
и бр. 1 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 3 след думата „заведения“
се добавя „при спазване изискванията на
наредбата“.
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§ 2. В чл. 2а, ал. 2 думите „Е-формуляр
(Е 101, Е 106, Е 109, Е 121)“ се заменят със
„СЕД (стандартизиран електронен документ)“.
§ 3. В чл. 3 т. 5 се изменя така:
„5. вида и цената на медицинските и други
услуги по чл. 2, ал. 3, реда за ползването и
начина на заплащането им.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регионалният център по
здравеопазване (РЦЗ)“ се заменят с „Регионалната здравна инспекция (РЗИ)“.
2. В ал. 4 абревиатурата „РЦЗ“ се заменя
с „РЗИ“.
§ 5. В чл. 18, ал. 1 и 2 думите „чл. 55, ал. 2,
т. 7“ се заменят с „чл. 56“.
§ 6. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „диспансери“ се заменя
с „центрове по чл. 26, 26а и 26б от Закона за
лечебните заведения (ЗЛЗ)“.
2. В ал. 2 думите „Закона за лечебните
заведения“ се заменят със „ЗЛЗ“, а думата
„диспансери“ се заменя с „центрове по чл. 26,
26а и 26б ЗЛЗ“.
§ 7. В чл. 22, ал. 1 думите „отделение или
сектор“ се заменят с „и/или отделение“.
§ 8. В раздел V се създават чл. 25 – 32:
„Чл. 25. (1) При хоспитализирането му
пациентът може да поиска да избере лекар
или екип от медицински специалисти, за което попълва заявление по образец съгласно
приложението.
(2) Заявлението задължително се подписва
от пациента.
(3) Лечебните заведения за болнична помощ
водят електронен дневник на заявленията за
допълнителна услуга – избор на лекар или
екип. В електронния дневник задължително
се вписват: трите имена, номерът на личната
карта на пациента и на неговия представител,
подписал заявлението; клиничната пътека,
по която се извършва хоспитализацията на
пациента, и нейната цена; избраният от пациента или от неговия представител лекар/
екип; цената на избора; датата на направения
избор; данни за изпълнението/неизпълнението
на поисканата допълнителна услуга.
(4) За малолетните, непълнолетните, пос
тавените под пълно или ограничено запрещение лица, както и за лицата с психични
разстройства и установена неспособност за
изразяване на информирано съгласие изборът
се извършва от лицата, посочени съответно
в чл. 87, ал. 2, 4 – 7 от Закона за здравето.
(5) За лицата, чието физическо или психично състояние не позволява да извършват
избор, извън случаите по чл. 89 от Закона
за здравето и ал. 4 изборът може да бъде
извършен от пълнолетен и дееспособен член
на семейството.
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Чл. 26. След разглеждане на заявлението
избраният лекар, съответно ръководителят на
екипа, уведомява пациента за възможността
да бъде изпълнено искането.
Чл. 27. В края на всяко тримесечие лечебните заведения за болнична помощ изпращат
в РЗИ информаци ята от елект ронни я си
дневник за извършения от пациентите избор
на лекари/екипи.
Чл. 28. Избор на лекар/екип се допуска за
извършване на конкретна интервенция или
друга специфична част от диагностично-лечебния процес, посочена от пациента.
Чл. 29. Не се допуска извършването на
избор на лекар/екип:
1. който да лекува и наблюдава пациента
за цялото време на престоя му в лечебното
заведение;
2. когато лекарят/екипът е само един;
3. след осъществяване на конкретната
интервенция или специфичната част от диагностично-лечебния процес.
Чл. 30. (1) Информацията по чл. 3, т. 5 в
частта є относно цените за избор на лекар/
екип задължително съдържа и:
1. цените на изпълняваните к линични
пътеки;
2. максималните цени за избора на лекар/
екип, определени с наредбата.
(2) При заявено извършване на избор на
пациента се предоставя информация за лекарите/екипите, работещи в болницата, както
и за техния график на работа.
Чл. 31. (1) Болниците определят цената
за избор на лекар/екип съобразно цената на
съответната клинична пътека, по която ще
бъде лекуван пациентът, като:
1. цената за избор на лекар/екип за извършване на дейности по клинична пътека
с цена до 500 лв. не може да надхвърля 50
на сто от цената на пътеката (за избора на
лекар), но не повече от 250 лв., и 75 на сто
от цената на пътеката (за избора на екип), но
не повече от 350 лв.;
2. цената за избор на лекар/екип за извършване на дейности по клинична пътека с
цена от 501 до 1000 лв. не може да надхвърля
50 на сто от цената на пътеката (за избора на
лекар), но не повече от 300 лв., и 75 на сто
от цената на пътеката (за избора на екип), но
не повече от 450 лв.;
3. цената за избор на лекар/екип за извър
шване на дейности по клинична пътека с цена
от 1001 до 2000 лв. не може да надхвърля 30
на сто от цената на пътеката (за избора на
лекар), но не повече от 400 лв., и 60 на сто
от цената на пътеката (за избора на екип), но
не повече от 700 лв.;
4. цената за избор на лекар/екип за извършване на дейности по клинична пътека
с цена над 2000 лв. не може да надхвърля 20
на сто от цената на пътеката (за избора на

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

лекар), но не повече от 700 лв., и 40 на сто
от цената на пътеката (за избора на екип), но
не повече от 950 лв.
(2) Не е допустимо определянето на различни цени за избор на лекар/екип в зависимост
от сложността и/или продължителността на
манипулацията/дейността, която ще бъде
извършена на пациента, както и от заеманата длъжност, в т.ч. академичната длъжност,
трудовия стаж и научната степен на лекаря/
лекарите от екипа.
Чл. 32. При поискване на пациентите се
осигурява възможността да заплатят допълнително поисканите услуги по банков път в
рамките на престоя си в заведението.“
§ 9. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 абревиатурата „РЦЗ“ се заменя
с „РЗИ“.
2. В т. 8 след думите „условия и“ се добавя
„допълнително“ и думата „предпочитан“ се
заменя с „избор на лекар или“.
3. Създават се т. 11 и 12:
„11. „Екип“ е лекарят, извършващ конкретната интервенция или друга специфична част
от диагностично-лечебния процес, посочена
от пациента, заедно с поне един от следните
възможни медицински специалисти: друг/
други лекари със специалност, различна от
специалността на първия лекар, и специалист
по здравни грижи.
12. „Избор на лекар/екип“ е изразяване
на предпочитание от пациента конкретна
интервенция или друга специфична част от
диагностично-лечебния процес да му бъде
предоставена/осъществена от определен лекар/екип на болницата.“
§ 10. В § 2 от заключителните разпоредби
след думата „здравето“ се добавя „и чл. 4,
ал. 3 от Закона за здравното осигуряване“.
§ 11. Създава се приложение към чл. 25,
ал. 1:
„Приложение
към чл. 25, ал. 1
Образец на заявление за избор на лекар/
екип от медицински специалисти
Уважаеми ………………………………………........................…,
(управител/изпълнителен директор
на болницата)

Желая да се възползвам от възможността, обявена
от повереното Ви лечебно заведение, за избор на
лекар/екип от медицински специалисти
(вярното се подчертава)

и да заявя, че предпочитам извършването на ……
…...........................…………………….........................………
(посочва се конкретната интервенция или друга специфична част от диагностично-лечебния процес)

да бъде осъществено от д-р …….……………………………
(посочва се името на избрания лекар, длъжността и
болничната структура, в която той работи)
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или съответно от следния екип от медицински
специалисти ……………………………………...……………………
………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
(изброяват се имената на лекарите и специалистите по
здравни грижи, съставляващи екипа, техните длъжности
и болничната структура, в която работят)

Известно ми е/не ми е известно,
(вярното се подчертава)

че съм хоспитализиран за извършването на диагностично-лечебни дейности по следната клинична
пътека ………………………………………………………………………
……………….....………………………………………………………………
(посочва се точното наименование и/или номер на клиничната пътека)

и че цената на тази пътека, заплащана от районната здравноосигурителна каса на болницата, е
………………....… лв.
Поради това цената, която трябва да заплатя на
болницата за извършения от мен избор на лекар/
екип, в случай че бъде удовлетворено искането
ми, е …………………………. лв.
Запознат съм с максималните цени за избора
на лекар/екип, които болницата може да получи
от пациентите си.
Наясно съм, че не се допуска извършването на
избор на лекар/екип:
1. който да лекува и наблюдава пациента за цялото време на престоя му в лечебното заведение;
2. когато лекарят/екипът е само един;
3. след осъществяване на конкретната интервенция или специфичната част от диагностичнолечебния процес.
Запознат съм и с обстоятелството, че заявеният от мен избор изразява предпочитанието ми
относно лекаря/екипа и не обвързва лечебното
заведение със задължение за удовлетворяване
на това мое предпочитание.
Дата:

Подпис на пациента/
неговия представител: .......……

Трите имена и номерът на личната карта на
пациента и на неговия представител, подаващ
заявлението:
…………………………………………………………………………………
…..............................…………………….……………………………
Разглеждане на заявлението, решение:
……………………………………………………………………………………
..............................…………………….………………………………
Дата на уведомяване на пациента за решението:
……………………………………………………………………………………
Имена и подпис на уведомяващия: …………………
……………………………………………….....................................
............“
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Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
ОТ 7 ЯНУАРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция
по трансплантация, приет с Постановление
№ 34 на Министерския съвет от 20 04 г.
(обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 11 от 2007 г. и бр. 11 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 13:
„13. проверява предоставената документация от лечебните заведения, извършили
трансплантация, за съответствие на заявените
разходи с извършените дейности, видовете и
количеството на използваните лекарствени
продукти по реда на наредбата по чл. 16,
ал. 5 от Закона за трансплантация на органи,
тъкани и клетки;”.
2. Досегашните т. 13 и 14 стават съответно
т. 14 и 15.
3. Досегашната т. 15 става т. 16 и в нея след
думите „безопасност на“ се добавя „органите“
и се поставя запетая.
4. Досегашните т. 16 – 23 стават съответно
т. 17 – 24.
§ 2. Навсякъде в правилника думите „Административноправно и стопанско обслужване“ се заменят с „Финансово-стопанска и
административна дейност“.
§ 3. В приложението към чл. 8, ал. 2 думите „дирекция „Административноправно и
стопанско обслужване“ се заменят с „дирекция
„Финансово-стопанска и административна
дейност”.
Заключителна разпоредба
§ 4. Член 2 от Постановление № 216 на
Министерския съвет от 2009 г. за създаване
на Център „Фонд за трансплантация“ (ДВ,
бр. 72 от 2009 г.) се изменя така:
„Чл. 2. (1) Фондът подпомага организационно и финансово български граждани за
извършване на следните дейности:
1. трансплантация на органи и стволови
клетки извън Република България, когато тя
не може да бъде осъществена своевременно
в страната;
2. лечение в страната на пациенти, на които
е разрешена трансплантация по т. 1, ако то
не се финансира от бюджета на Националната здравноосигурителна каса или по реда
на чл. 82 от Закона за здравето и е свързано
със забол яването, на лагащо съот вет ната
трансплантация.
(2) Дейностите по ал. 1, т. 2 се финансират до
момента на извършване на трансплантацията.
(3) Организацията на работа и дейността
на фонда се уреждат с правилник, издаден
от министъра на здравеопазването съгласно
чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

Член 2
Тази спогодба се прилага на територията
на Република България и на територията на
Република Куба.

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Член 3
Сътрудничеството между Република България и Република Куба в областта на морското търговско корабоплаване се основава
на принципите на равноправието, зачитането
на националния суверенитет и взаимните
интереси.
Договарящите се страни по всякакъв начин
съдействат за реализирането на принципа на
свобода на морското търговско корабоплаване и се въздържат от действия, които биха
могли да бъдат в ущърб на международното
корабоплаване.

СПОГОДБА

между правителството на Република България и правителството на Република Куба за
морско търговско корабоплаване
(Утвърдена с Решение № 776 от 10 ноември
2006 г. на Министерския съвет. В сила от
11 декември 2010 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Куба (наричани
по-нататък „договарящи се страни“),
като потвърждават стремежа си да развиват
морското търговско корабоплаване между
двете страни на основата на равноправието
и взаимните интереси,
в желанието си да съдействат за укрепване
на сътрудничеството в областта на морското търговско корабоплаване на основата на
принципа на свобода на транспорта,
се договориха за следното:
Член 1
В тази спогодба:
1. Терминът „Кораб на една от договарящите
се страни“ означава всеки кораб, регистриран
в съответствие с нейното законодателство и
плаващ под знамето на тази страна, както
и всеки чартиран кораб. Под „Чартиран кораб“ се разбира кораб, който е регистриран
в трета държава в съответствие с нейното
законодателство, плава под знамето на тази
държава и е експлоатиран от физическо или
юридическо лице на една от договарящите
се страни съгласно нейното законодателство.
Този термин не включва военните и другите
кораби, експлоатирани с нетърговска цел, а
също и хидрографските, научноизследователските, круизните и риболовните кораби.
2. Терминът „Член на екипажа“ означава
капитана или всяко друго лице, което през
време на рейса изпълнява задължения на
борда на кораба, свързани с експлоатацията,
поддръжката на кораба или с обслужването,
и което е включено в списъка на екипажа.
3. Компетентни органи по смисъла на тази
спогодба са:
за Република България – Министерството
на транспорта;
за Република Куба – Министерството на
транспорта.

Член 4
Договарящите се страни съдействат за сът
рудничеството между техните предприятия,
организации и служби, които осъществяват
дейност в областта на морския транспорт.
Член 5
1. Договарящите се страни се споразумяха:
а) да насърчават участието на кораби на
договарящите се страни в морски превози
между пристанищата на техните страни;
б) да си сътрудничат при отстраняването на
препятствия, които биха могли да затруднят
развитието на превозите между пристанищата
на техните страни;
в) да не препятстват извършването на
превози по море от корабите на една от договарящите се страни между пристанищата на
другата договаряща се страна и пристанища
на трети страни.
2. Разпоредбите на алинея 1 от този член
не засягат правото на корабите на трети страни да участват в превозите по море между
пристанищата на договарящите се страни.
Член 6
1. Всяка от договарящите се страни предоставя на корабите на другата договаряща
се страна същия режим както на собствените
си кораби по отношение на свободния достъп
до пристанищата, предоставянето на кейови
места и на товаро-разтоварно оборудване,
слизането и качването на пътници, събирането на пристанищни такси и използването
на услуги, свързани с морското търговско
корабоплаване.
2. Разпоредбите на алинея 1 на този член:
а) не се прилагат за пристанищата, затворени за чуждестранни кораби;
б) не се прилагат по отношение на дейност,
която всяка от договарящите се страни резервира за своите предприятия и организации,
като каботаж, спасителни операции и влачене;
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в) не се отнасят до изключенията от правилата за задължителен пилотаж;
г) не засягат прилагането на законодателството на всяка една от договарящите се
страни, отнасящо се до влизането, престоя и
излизането на чужденци.

без виза, при условие че капитанът на кораба
е предал на местните компетентни органи
списък на членовете на екипажа.
При слизането на брега и завръщането им
на борда тези лица преминават през установения контрол.

Член 7
Всяка договаряща се страна предприема в
съответствие със своето национално законодателство необходимите мерки за облекчаване
и насърчаване на морските превози, за предотвратяване на необоснованото задържане
на кораби и за възможното ускоряване и опростяване от страна на компетентните органи
на процедурите и всички други формалности
в нейните пристанища.

Член 11
1. Всяка договаряща се страна признава
посочените в член 9 от тази спогодба валидни
удостоверения за самоличност, издадени от
компетентните органи на другата договаряща
се страна, когато притежателите на такива
документи е необходимо да пребивават на
територията на другата договаряща се страна
или да преминат през нея, независимо с какво
транспортно средство и като спазват законите
на тази договаряща се страна, с цел:
а) да се качат на борда на своя кораб или
да се прехвърлят на друг кораб;
б) да се завърнат в страната, чиито граждани са, по-късно от определената дата в
случай на заболяване, инцидент или друго
форсмажорно обстоятелство, което e извън
контрола на екипажа; или
в) с друга цел, разрешена от властите на
съответната страна.
2. Всяка от договарящите се страни разрешава пребиваването в болница на своя
територия на членове на екипажа на кораб
на другата договаряща се страна за времето,
необходимо за лечение.
Всяка от договарящите се страни оказва
необходимата медицинска помощ на членовете
на екипажа на кораб на другата договаряща
се страна в съответствие с вътрешното си
законодателство.

Член 8
1. Документите, които удостоверяват националността на корабите, тонажните сертификати и другите официални корабни документи,
издадени или признати от едната договаряща
се страна, се признават и от другата договаряща се страна.
2. Корабите на едната договаряща се страна,
които са снабдени с международни тонажни
сертификати, се освобождават от ново измерване в пристанищата на другата договаряща се
страна. Тези сертификати се приемат за база
при изчисляването на пристанищните такси.
3. Всяка от договарящите се страни запазва правото си да упражнява контролни
измервания при съмнение за несъответствие
между данните в тонажното удостоверение
и действителните характеристики на кораба.
В тези случаи контролът следва да бъде извършен единствено по начина, предвиден в
действащата Конвенция на ИМО.
Член 9
Всяка от договарящите се страни признава
удостоверенията за самоличност на моряците,
издадени от компетентните органи на другата
договаряща се страна.
Такива удостоверения за самоличност са:
за Република България – моряшки паспорт
(„Seaman’s passport“);
за Република Куба – моряшки паспорт
(„Seaman’s passport) и моряшка карта („Seafarer‘s
Card“).
Този документ гарантира на моряците обратното влизане в страната, която го е издала.
Член 10
На лицата, които притежават посочените в
член 9 от тази спогодба валидни удостоверения
за самоличност в качеството си на членове на
екипажа на кораб на договарящата се страна, издала удостоверението, се разрешава по
време на престоя на кораба в пристанището
на другата договаряща се страна да слизат на
брега и да пребивават в пристанищния град

Член 12
Удостоверенията за самоличност на членове на екипажа от трети страни, работещи на
борда на кораби на договарящите се страни,
се признават, при условие че са издадени от
съответната трета страна и съответстват на
разпоредбите на съответната договаряща се
страна и действащото международно право.
Член 13
1. При спазване на разпоредбите на чл.
9 – 11 от тази спогодба всяка от договарящите се страни прилага своето национално
законодателство относно режима за влизане,
пребиваване и напускане на чужденци на
нейната територия.
2. Всяка от договарящите се страни си
запазва правото да отказва влизане и пребиваване на своя територия на лица, считани
за нежелани.
Член 14
Капитаните могат да наемат в другата
договаряща се страна необходимите членове
за попълване на екипажа, за да продължат
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пътуването. Наемането е доброволно и в
съответствие със закона на страната, под
чието знаме е корабът.
Член 15
1. Ако кораб на едната от договарящите
се страни претърпи корабокрушение, заседне,
бъде изхвърлен на брега или претърпи друга
авария край бреговете на другата договаряща
се страна, компетентните органи на тази страна
ще окажат на пътниците, екипажа, а също и
на кораба и неговия товар такава помощ и
съдействие, каквито и на кораб, плаващ под
нейното национално знаме.
2. Когато кораб на едната договаряща се
страна е претърпял авария, неговият товар,
запаси, а също и друго имущество, ако не са
предназначени за потребление и използване
на територията на другата договаряща се
страна, не се облагат с данък върху добавената
стойност, мита и такси.
3. Разпоредбите на алинея 2 от този член
не отменят прилагането на законите и правилата, които действат на територията на
договарящите се страни относно временното
складиране на товари.
Член 16
Корабоплавателните предприятия и организации на едната от договарящите се страни
имат правото да учредяват представителства
на територията на другата договаряща се
страна. Учредяването и дейността на тези
представителства се подчинява на законите
на страната, в която са учредени.
Член 17
1. Доходите на корабоплавателните компании на всяка от договарящите се страни,
получени от морски превози на територията
на другата договаряща се страна, могат да
бъдат използвани за плащания на територията
на тази друга договаряща се страна съгласно
действащото вътрешно законодателство в
страната на тези предприятия и организации.
Всяка от договарящите се страни предоставя на корабоплавателните предприятия и
организации на другата договаряща се страна
правото да превежда тези доходи и други пос
тъпления, след извършване на споменатите
плащания, на територията на другата договаряща се страна в съответствие с действащото
национално законодателство на страната, от
чиято територия се превеждат доходите.
2. Всички плащания, които произтичат
от дейности, извършвани в съответствие с
тази спогодба, се осъществяват в свободно
конвертируема валута, приемлива за заинтересованите организации на договарящите
се страни, и съгласно действащото вътрешно
законодателство.
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Член 18
1. Компетентните органи на едната договаряща се страна не се намесват в граждански
спорове между корабособственика, капитана
и другите членове на екипажа, възникнали
във връзка с трудовите правоотношения и
условията на работа на борда на кораба на
другата договаряща се страна.
2. Договарящите се страни се споразумяват, че за престъпления на борда на кораб на
една от договарящите се страни, извършени
по време на пребиваване във вътрешни води
или териториално море на другата договаряща
се страна, се прилагат разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS)
и на съответното вътрешно законодателство.
Член 19
Представители на компетентните органи
на договарящите се страни при необходимост
се срещат поредно в Република България и в
Република Куба за провеждане на консултации
по въпроси, свързани с изпълнението на тази
спогодба, и по други въпроси на търговското
корабоплаване, които са от взаимен интерес.
Член 20
Всеки спор, който се отнася до тълкуването или прилагането на тази спогодба, се
разрешава по пътя на преките преговори
между компетентните органи на договарящите се страни. Ако не се постигне съгласие
при преките преговори, спорът се решава по
дипломатически път.
Член 21
Тази спогодба е предмет на одобрение
от договарящите се страни в съответствие
с техните вътрешни законодателства. Тя се
сключва за срок от 5 години и се подновява
автоматично за последователни срокове от
5 години.
Тази спогодба влиза в сила на тридесетия
ден след датата на получаване на втората от
нотите, с които договарящите се страни се
уведомяват взаимно за изпълнението на изискванията на националните си законодателства,
необходими за влизането є в сила. Нотите се
връчват в писмен вид по дипломатически път.
От датата на влизането в сила на тази
спогодба се прекратява действието по отношение на Република България и на Република
Куба на Спогодбата между правителството
на Народна република България и правителството на Републ ика Куба в областта на
морския транспорт, подписана в гр. Хавана
на 19 март 1982 г.
Всяка от договарящите се страни може
да денонсира по всяко време тази спогодба с
писмено уведомление, отправено по дипломатически път до другата договаряща се страна.
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Прекратяването влиза в сила след изтичането на шест месеца от датата на получаване
на това уведомление от другата договаряща
се страна.
Подписана в Хавана на 15 февруари 2006 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, испански и английски език, като
трите текста имат еднаква сила. В случай на
различия в тълкуването на текста на тази
спогодба за меродавен се приема текстът на
английски език.
За правителството
За правителството
на Република България:
на Република Куба:
Даниела Никифорова, Франсиско Рейес Пратс,
заместник-министър
заместник-министър
на транспорта
на транспорта
11144

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
СПОГОДБА

между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн
за избягване на двойното данъчно облагане
на доходите и имуществото
(Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 17 септември 2010 г. – ДВ,
бр. 77 от 2010 г. В сила от 6 октомври 2010 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Кралство Бахрейн, желаейки да сключат спогодба за избягване на
двойното данъчно облагане на доходите и
имуществото,
се договориха, както следва:
Г л а в а

І

ОБХВАТ НА СПОГОДБАТА
Член 1
Обхват по отношение на лицата
Тази спогодба се прилага спрямо лица,
които са местни лица на едната или на двете
договарящи държави.
Член 2
Данъци, за които се прилага спогодбата
1. Тази спогодба се прилага за данъци
върху доходите и имуществото, налагани от
страна на едната договаряща държава или на
нейни органи на местна власт, независимо от
начина на тяхното събиране.
2. За данъци върху доходите и имуществото
се считат всички данъци върху общия доход
или върху съвкупното имущество, или върху
елементи на доходите или имуществото, включително данъците върху приходи от отчуждаване на движимо или недвижимо имущество
и данъците върху общата сума на надниците
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и заплатите, изплащани от предприятията,
както и данъците върху увеличената стойност
на имуществото.
3. Съществуващите данъци, за които се
прилага спогодбата, са по-специално:
а) в Бахрейн – данъкът върху доходите,
дължим по Амири Декрет № 22 от 1979 г.
(по-нататък наричан „бахрейнски данък“);
б) в България:
(i) данъкът върху дохода на физическите лица;
(ii) корпоративният подоходен данък и
(iii) данъкът върху недвижимото имущество,
(по-нататък наричани „български данък“).
4. Спогодбата се прилага и за всички подобни по естеството си данъци, които са въведени след датата на подписване на спогодбата
като допълнение или вместо съществуващите
данъци. Компетентните органи на договарящите държави ще се уведомяват взаимно за
всички съществени изменения, извършени в
съответните им данъчни закони.
Г л а в а

І І

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Член 3
Общи определения
1. За целите на тази спогодба освен ако
контекстът не изисква друго:
а) термините „едната договаряща държава“
и „другата договаряща държава“ означават
Бахрейн или България според изискванията
на контекста;
б) терминът „Бахрейн“ означава територия
та на Кралство Бахрейн, както и морските
пространства, морското дъно или подпочвеното пространство, върху които Бахрейн
упражнява суверенни права и юрисдикция в
съответствие с международното право;
в) т ерм и н ът „Бъ л гари я“ означа ва Република България, а когато е употребен в
географски смисъл, означава територията и
териториалното море, върху които тя упражнява своя държавен суверенитет, а така също
и континенталния шелф и изключителната
икономическа зона, върху които тя упражнява
суверенни права и юрисдикция в съответствие
с международното право;
г) терминът „лице“ включва физическо
лице, дружество или всяко друго сдружение
от лица;
д) терминът „дружество“ означава всяко
юридическо лице или всяко образувание,
което се третира като юридическо лице за
целите на данъчното облагане, или всяко друго образувание, учредено или признато като
юридическо лице съгласно законодателството
на едната или другата договаряща държава;
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е) термините „предприятие на едната договаряща държава“ и „предприятие на другата
договаряща държава“ означават съответно
предприятие, ръководено от местно лице на
едната договаряща държава, и предприятие,
ръководено от местно лице на другата договаряща държава;
ж) терминът „национално лице“ означава:
(i) всяко физическо лице, притежаващо
гражданство на едната договаряща
държава;
(ii) всяко юридическо лице, гражданско
дружество или асоциация, чийто
статут се основава на действащите
закони в едната договаряща държава;
з) терминът „международен транспорт“
означава всеки превоз с кораб, самолет, железопътно или шосейно транспортно средство,
извършван от предприятие на едната договаряща държава, освен ако корабът, самолетът,
железопътното или шосейното транспортно
средство се експлоатира изключително между
места, намиращи се в другата договаряща
държава;
и) терминът „компетентен орган“ означава:
(i) в Бахрейн – минист ърът на финансите или негов упълномощен
представител; и
(ii) в България – министърът на финансите или негов упълномощен
представител.
2. При прилагането на спогодбата от едната
договаряща държава всеки термин, който не
е определен в нея, ще има значението, което
му придава към момента на прилагането
законодателството на тази държава по отношение на данъците, обхванати от спогодбата,
освен ако контекстът не изисква друго. Всяко
значение, определено в приложимото данъчно
законодателство на тази държава, ще има
предимство по отношение на значението,
определено в други закони на тази държава.
Член 4
Местно лице
1. За целите на тази спогодба понятието
„местно лице на едната договаряща държава“
означава:
а) по отношение на Бахрейн – физическо
лице, което е гражданин на Бахрейн и което
пребивава в Бахрейн за период или периоди,
които са общо не по-малко от 183 дни в
съответната данъчна година, и юридическо
лице, което е учредено или има място на
управление в Бахрейн;
б) по отношение на България – всяко лице,
което съгласно законодателството на България
подлежи на данъчно облагане в нея поради
своето местожителство, местопребиваване,
място на управление, място на учредяване
или всеки друг критерий от подобно естество;
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този термин не включва лице, което подлежи на данъчно облагане в България само по
отношение на доходи от източници в тази
държава или имущество, разположено в нея.
2. Когато въз основа на разпоредбите на
ал. 1 едно физическо лице е местно лице и на
двете договарящи държави, тогава неговото
положение се определя, както следва:
а) то се счита за местно лице само на
държавата, в която разполага с постоянно
жилище; ако то разполага с постоянно жилище
в двете държави, то се счита за местно лице
само на тази държава, с която има по-тесни
лични и икономически връзки (център на
жизнени интереси);
б) ако държавата, в която е центърът на
жизнените му интереси, не може да бъде определена или ако то не разполага с постоянно
жилище в нито една държава, то се счита
местно лице само на държавата, в която
обичайно пребивава;
в) ако то обичайно пребивава в двете
държави или в нито една от тях, то се счита
за местно лице само на държавата, на която
е гражданин;
г) ако то е гражданин и на двете държави или на нито една от тях, компетентните
органи на договарящите държави ще решат
въпроса чрез взаимно споразумение.
3. Когато в съответствие с разпоредбите
на ал. 1 лице, различно от физическо лице, е
местно лице на двете договарящи държави,
то се счита за местно лице на държавата, по
законите на която е създадено.
Член 5
Място на стопанска дейност
1. За целите на тази спогодба терминът
„място на стопанска дейност“ означава определено място на дейност, чрез което се
извършва цялостно или частично стопанската
дейност на едно предприятие.
2. Терминът „място на стопанска дейност“
включва по-специално:
а) място на управление;
б) клон;
в) офис;
г) фабрика;
д) работилница;
е) мина, нефтен или газов кладенец, кариера или всяко друго място за добиване на
природни богатства;
ж) рафинерия;
з) място за продажби;
и) помещение за съхранение на стоки във
връзка с лице, което предоставя на други лица
складови съоръжения.
3. Строителна площадка, строителен или
монтажен обект представляват място на стопанска дейност само когато продължават за
повече от 12 месеца.
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4. Независимо от предходните разпоредби
на този член се счита, че терминът „място
на стопанска дейност“ не включва:
а) използването на съоръжения единствено с цел складиране, излагане или доставка
на стоки, принадлежащи на предприятието;
б) поддържането на запаси от стоки, принадлежащи на предприятието, единствено с
цел складиране, излагане или доставка;
в) поддържането на запаси от стоки, принадлежащи на предприятието, единствено с
цел преработката им от друго предприятие;
г) поддържане на определено място на дейност изключително за покупка на стоки или за
събиране на информация за предприятието;
д) поддържане на определено място на
дейност изключително за извършване на всяка
друга дейност, която има подготвителен или
спомагателен характер за предприятието;
е) поддържане на определено място на
дейност единствено за осъществяване на което и да е съчетание от посочените в букви
от „а“ до „д“ дейности, при положение че
цялостната дейност на това определено място
на дейност, произтичаща от това съчетание,
има подготвителен или спомагателен характер.
5. Независимо от разпоредбите на ал. 1
и 2, когато лице, което не е представител с
независим статут, за когото се прилага ал. 6,
действа от името на предприятие, като има
и обичайно упражнява в едната договаряща
държава правото да сключва договори от името
на предприятието, счита се, че това предприятие има място на стопанска дейност в тази
държава по отношение на всички дейности,
които това лице извършва за предприятието, освен ако дейностите на такова лице са
ограничени до посочените в ал. 4, които, ако
се извършват чрез определено място, не биха
направили това определено място място на
стопанска дейност съгласно разпоредбите на
тази алинея.
6. Не се счита, че едно предприятие има
място на стопанска дейност в едната договаряща държава само защото то извършва
дейност в тази държава посредством брокер,
комисионер или друг представител с независим
статут, при условие че такива лица действат
в обичайните граници на своята дейност. Все
пак, когато дейностите на такъв представител
са предназначени изцяло или почти изцяло
за това предприятие, той няма да се счита за
представител с независим статут по смисъла
на тази алинея.
7. Обстоятелството, че дружество, което е
местно лице на едната договаряща държава,
контролира или е контролирано от дружество,
което е местно лице на другата договаряща
държава или което извършва стопанска дейност в тази друга държава (чрез място на
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стопанска дейност или по друг начин), не
прави което и да е от дружествата място на
стопанска дейност на другото.
Г л а в а

І І І

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ
Член 6
Доходи от недвижимо имущество
1. Доходи, получени от местно лице на
едната договаряща държава от недвижимо
имущество (включително доходи от селско и
горско стопанство), намиращо се в другата
договаряща държава, могат да се облагат с
данък в тази друга държава.
2. Терминът „недвижимо имущество“ има
съдържанието, което му придава законодателството на договарящата държава, в която
се намира въпросното имущество. Терминът
във всички случаи включва имуществото,
принадлежащо към недвижимото имущество,
добитък и оборудване, използвани в селското
и горското стопанство, правата, спрямо които
се прилагат разпоредбите на общото законодателство относно поземлената собственост,
плодоползването на недвижимо имущество,
както и правата върху променливи или определени по размера си плащания, представ
ляващи компенсация за разработването или
за правото на разработване на минерални
залежи, извори и други природни ресурси.
Кораби и самолети не се считат за недвижимо
имущество.
3. Разпоредбата на ал. 1 се прилага и по
отношение на доходи, получени от пряко използване, отдаване под наем или използване
под каквато и да е друга форма на недвижимо
имущество.
4. Разпоредбите на ал. 1 и 3 се прилагат също
така и по отношение на доходи от недвижимо
имущество на предприятие и по отношение на
доходи от недвижимо имущество, използвано
за извършване на независими лични услуги.
Член 7
Печалби от стопанска дейност
1. Печалбите на предприятие на едната
договаряща държава се облагат с данък само
в тази държава, освен ако предприятието
извършва стопанска дейност в другата договаряща държава чрез място на стопанска
дейност, разположено там. Ако предприятието
извършва стопанска дейност по този начин,
печалбите на предприятието могат да се облагат в другата държава, но само такава част
от тях, каквато е причислима към това място
на стопанска дейност.
2. Като се има предвид разпоредбата на
ал. 3, когато предприятие на едната договаряща държава извършва стопанска дейност
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в другата договаряща държава чрез място
на стопанска дейност, разположено там, във
всяка договаряща държава към това място на
стопанска дейност ще се причисляват печалбите, които то би получило, ако беше отделно
и самостоятелно предприятие, извършващо
същите или подобни дейности при същите
или подобни условия и работещо напълно
независимо от предприятието, на което то е
място на стопанска дейност.
3. При определянето на печалбите от място
на стопанска дейност се допуска приспадане на тези разходи, които са извършени за
мястото на стопанска дейност, включително
управленските и общите административни
разходи, извършени както в държавата, в която се намира мястото на стопанска дейност,
така и на всяко друго място.
4. Доколкото в едната договаряща държава
обичайно е възприето печалбите, които се причисляват към мястото на стопанска дейност,
да се определят на базата на разпределение на
съвкупната печалба на предприятието между
отделните му звена, ал. 2 няма да се счита
ограничаваща за тази договаряща държава
да определя облагаемите печалби чрез така
възприетия обичаен начин на разпределение;
възприетият начин на разпределение обаче
трябва да е такъв, че резултатът да съответства
на принципите, съдържащи се в този член.
5. Не се причисляват печалби към мястото
на стопанска дейност само поради обикновена
покупка от това място на стопанска дейност
на стоки за предприятието.
6. За целите на предходните алинеи печалбите, причислими към мястото на стопанска
дейност, се определят ежегодно по един и същ
начин, освен ако не съществува сериозна и
основателна причина за противното.
7. Когато печалбите включват елементи от
доход, разгледани отделно в други членове на
тази спогодба, разпоредбите на тези членове
няма да се засягат от разпоредбите на този
член.
Член 8
Международен транспорт
1. Печалбите на предприятие на едната договаряща държава от експлоатация на кораби,
самолети, железопътни или шосейни транспортни средства в международния транспорт
се облагат с данък само в тази държава.
2. За целите на този член печалбите от
експлоатацията на кораби или самолети в
международния транспорт включват:
а) печалбите от отдаване под наем без
екипаж на кораби или самолети; и
б) печалбите от използването, поддръжката или отдаването под наем на контейнери
(включително трейлери и свързано оборудване
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за транспортиране на контейнери), използвани
за транспортиране на стоки;
когато такова отдаване под наем или такова използване, поддръжка или отдаване
под наем, според случая, е спомагателно към
експлоатацията на корабите или самолетите
в международния транспорт.
3. Разпоредбите на ал. 1 на този член се
прилагат също и по отношение на печалби от
участие в пул, съвместна стопанска дейност
или международна експлоатационна агенция,
но само към тази част от така получените
печалби, която е причислима към участника
в съответствие с неговия дял в съвместната
дейност.
Член 9
Свързани предприятия
1. Когато:
а) предприятие на едната договаряща държава участва пряко или непряко в управлението,
контрола или имуществото на предприятие
на другата договаряща държава, или
б) едни и същи лица участват пряко или
непряко в управлението, контрола или имуществото на предприятие на едната договаряща държава и на предприятие на другата
договаряща държава,
и в двата слу ча я меж ду двете предприяти я в техните т ърговск и или финансови
отношени я са приети или наложени услови я, различни от тези, които биха били
п рие т и меж д у неза виси м и п ред п ри я т и я,
тогава всяка печалба, която, ако ги н ямаше тези услови я, би възник нала, но поради
тези услови я не е възник нала, за едно от
предпри яти ята, може да бъде вк лючена в
печалбите на това предпри ятие и съответно
обложена с данък.
2. Когато една от договарящите държави
включи в печалбите на предприятие на тази
държава и съответно обложи с данък печалби,
по отношение на които предприятие на другата договаряща държава е било подложено
на облагане с данък в тази друга държава, и
така включените печалби са печалби, които
биха възникнали за предприятието на първата
посочена държава, ако договорените условия
между двете предприятия бяха такива, каквито биха били договорени между независими
предприятия, то тогава тази друга държава
ще направи съответната корекция на размера на данъка, начислен върху тези печалби.
При извършването на такава корекция ще се
вземат предвид другите разпоредби на тази
спогодба и компетентните органи на договарящите държави, при необходимост, ще се
консултират един с друг.
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Член 10
Дивиденти
1. Дивидентите, платени от дружество,
което е местно лице на едната договаряща
държава, на местно лице на другата договаряща държава, могат да се облагат с данък в
тази друга държава.
2. Въпреки това такива дивиденти могат да се облагат с данък и в договарящата
държава, на която дружеството, изплащащо
дивидентите, е местно лице и в съответствие
със законодателството на тази държава, но
ако притежателят на дивидентите е местно
лице на другата договаряща държава, така
на ложени ят данък н яма да надвишава 5
процента от брутната сума на дивидентите.
Тази алинея не засяга данъчното облагане на
дружеството по отношение на печалбите, от
които се изплащат дивидентите.
3. Терминът „дивиденти“, употребен в този
член, означава доходи от акции или други
права, даващи право на участие в печалбите,
с изключение на вземания за дълг, както и
доходи от други корпоративни права, които
са подчинени на същия данъчен режим като
доходи от акции, в съответствие със законодателството на държавата, на която дружеството,
извършващо разпределението, е местно лице.
4. Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат,
ако притежателят на дивидентите, който е
местно лице на едната договаряща държава,
извършва стопанска дейност в другата договаряща държава, на която е местно лице
дружеството, изплащащо дивидентите, чрез
място на стопанска дейност, разположено там,
или упражнява в тази друга държава независими лични услуги чрез определена база,
разположена там, и участието, във връзка с
което се изплащат дивидентите, е действително свързано с това място на стопанска
дейност или определена база. В този случай
се прилагат съответно разпоредбите на чл. 7
или чл. 14 съобразно случая.
5. Когато дружество, което е местно лице на
едната договаряща държава, получава печалби
или доходи от другата договаряща държава,
тази друга държава не може да налага никакъв данък върху дивидентите, платени от
дружеството, освен доколкото тези дивиденти
са платени на местно лице на тази друга държава или доколкото участието, във връзка с
което са платени дивидентите, е действително
свързано с място на стопанска дейност или
определена база, намиращи се в тази друга
държава, нито да облага неразпределените
печалби на дружеството с данък върху неразпределените печалби, дори ако изплатените
дивиденти или неразпределените печалби се
състоят изцяло или частично от печалби или
доходи, произхождащи в тази друга държава.
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6. Независимо от разпоредбите на ал. 2
дивиденти, възникнали в едната договаряща
държава и платени на правителството на
другата договаряща държава или неин орган
на местна власт, или неин законоустановен
орган, или нейна агенция, или на националната банка или всяко дружество, което
изцяло се притежава от тази друга държава,
се освобождават от данък в първата посочена
договаряща държава.
Член 11
Доход от вземане за дълг
1. Доход от вземане за дълг, възникнал в
едната договаряща държава и платен на местно
лице на другата договаряща държава, може
да се облага с данък в тази друга държава.
2. Въпреки това, такъв доход може да се
облага с данък и в договарящата държава, в
която възниква, и съобразно законодателството на тази държава, но когато притежателят
на този доход е местно лице на другата договаряща държава, така наложеният данък
няма да надвишава 5 процента от брутната
сума на дохода.
3. Независимо от разпоредбите на ал. 2
доход от вземане за дълг, възникнал в едната
договаряща държава и платен на правителството на другата договаряща държава или
неин орган на местна власт, или неин законоустановен орган, или нейна агенция, или на
Националната банка или на всяко дружество,
което изцяло се притежава от тази друга
държава, се освобождава от данък в първата
посочена договаряща държава.
4. Терминът „доход от вземане за дълг“,
използван в този член, означава доход от
вземане за дълг от всякакъв вид независимо
от това, дали е обезпечен, или не с ипотека
и носещ или не правото на участие в печалбите на длъжника и по-специално доходи от
държавни ценни книжа и доходи от бонове и
облигации, включително от премии и бонуси,
свързани с такива ценни книжа, бонове или
облигации. Санкции за закъснели плащания
не се считат за доход от вземане за дълг за
целите на този член.
5. Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 не се прилагат,
ако притежателят на дохода от вземане за дълг,
който е местно лице на едната договаряща
държава, извършва стопанска дейност в другата договаряща държава, от която произхожда
доходът от вземане за дълг, посредством място
на стопанска дейност, разположено там, или
извършва в тази друга договаряща държава
независими лични услуги чрез определена
база, разположена там, и вземането за дълг,
във връзка с което се плаща доходът, е действително свързано с такова място на стопанска
дейност или определена база. В такъв случай
се прилагат съответно разпоредбите на чл. 7
или чл. 14 съобразно случая.

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

6. Доходът от вземане за дълг се счита за
възникнал в едната договаряща държава, когато платецът е местно лице на тази държава.
Когато обаче платецът на дохода от вземане
за дълг, независимо дали е местно лице на
едната договаряща държава или не, притежава в едната договаряща държава място на
стопанска дейност или определена база, във
връзка с които е възникнал дългът, който поражда плащането на дохода и този доход е за
сметка на такова място на стопанска дейност
или определена база, ще се счита, че такъв
доход произхожда от държавата, в която се
намира мястото на стопанска дейност или
определената база.
7. Когато поради особените взаимоотношения между платеца и притежателя на дохода
или между тях двамата и някое друго лице
сумата на дохода от вземане за дълг, като
се има предвид задължението, за което се
изплаща, надвишава сумата, която би била
договорена между платеца и притежателя
при липсата на такива взаимоотношения,
разпоредбите на този член се прилагат само
по отношение на последната сума. В такъв
случай надвишаващата сума се облага съобразно законодателството на всяка договаряща
държава, като съответно се имат предвид
останалите разпоредби на тази спогодба.
Член 12
Авторски и лицензионни възнаграждения
1. Авторските и лицензионните възнаграждения, произхождащи от едната договаряща
държава и притежавани от местно лице на
другата договаряща държава, могат да се облагат с данък в тази друга държава.
2. Такива авторски и лицензионни възнаграждения обаче могат да се облагат с
данък и в договарящата държава, от която
произхождат, и съобразно законодателството
на тази държава, но когато притежателят на
авторските и лицензионните възнаграждения
е местно лице на другата договаряща държава,
така наложеният данък няма да надвишава 5
процента от брутния размер на авторските
и лицензионните възнаграждения.
3. Терминът „авторск и и лицензионни
възнаграждения“, използван в този член, означава плащания от всякакъв вид, получени
за използване или за правото на използване
на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми и филми или магнетофонни
записи и други средства за възпроизводство
на образ или звук за радио- или телевизионно
излъчване, на всеки патент, търговска марка,
чертеж или модел, план, секретна формула
или процес, или за информация (ноу-хау),
отнасяща се до промишлен, търговски или
научен опит.
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4. Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат,
ако притежателят на авторските и лицензионните възнаграждения, който е местно лице
на едната договаряща държава, извършва
стопанска дейност в дру гата договаряща
държава, от която произхождат авторските и
лицензионните възнаграждения, чрез място
на стопанска дейност, разположено там, или
извършва в тази друга държава независими
лични услуги чрез определена база, разположена там, и правото или собствеността,
във връзка с които се изплащат авторските
и лицензионните възнаграждения, е действително свързано с такова място на стопанска
дейност или определена база. В такъв случай
се прилагат съответно разпоредбите на чл. 7
или чл. 14 съобразно случая.
5. А вторските и лицензионните възнаграждения се считат за възникнали в едната
договаряща държава, когато платецът е местно
лице на тази държава. Когато обаче платецът
на авторските и лицензионните възнаграждения, независимо дали е местно лице на
едната договаряща държава или не, притежава в едната договаряща държава място на
стопанска дейност или определена база, във
връзка с които е възникнало задължението
за изплащане на авторските и лицензионните
възнаграждения, и тези авторски и лицензионни възнаграждения са за сметка на такова
място на стопанска дейност или определена
база, то тогава ще се счита, че тези авторски
и лицензионни възнаграждения възникват
в държавата, в която се намира мястото на
стопанска дейност или определената база.
6. Когато поради особените взаимоотношения между платеца и притежателя или между
тях двамата и някое друго лице сумата на
авторските и лицензионните възнаграждения,
като се има предвид използването, правото,
информацията или услугите, за които те се
плащат, надвишава сумата, която би била
договорена между платеца и притежателя
при липсата на такива взаимоотношения,
разпоредбите на този член ще се прилагат
само по отношение на последната сума. В
такъв случай надвишаващата сума ще се
облага съобразно законодателството на всяка
договаряща държава, като се имат предвид
останалите разпоредби на тази спогодба.
7. Независимо от разпоредбите на ал. 2
авторските и лицензионните възнаграждения,
възникнали в едната договаряща държава и
платени на правителството на другата договаряща държава или неин орган на местна власт,
или неин законоустановен орган, или нейна
агенция, или на националната банка, или на
всяко дружество, което изцяло се притежава
от тази друга държава, се освобождават от
данък в първата посочена договаряща държава.
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Член 13
Печалби от прехвърляне на имущество

Член 15
Доходи от трудово правоотношение

1. Печалбите, получени от местно лице на
едната договаряща държава от прехвърляне
на недвижимо имущество, посочено в чл. 6
и намиращо се в другата договаряща държава, могат да се облагат с данък в тази друга
държава.
2. Печалбите от прехвърляне на движимо
имущество, съставляващо част от активите на място на стопанска дейност, което
предприятие на едната договаряща държава
има в другата договаряща държава, или на
движимо имущество, съставляващо част от
определена база, която местно лице на едната
договаряща държава има на разположение в
другата договаряща държава с цел извършване
на независими лични услуги, включително
печалбите от прехвърляне на такова място
на стопанска дейност (самостоятелно или
заедно с цялото предприятие) или на такава
определена база, могат да се облагат с данък
в тази друга държава.
3. Печалбите от прехвърляне на кораби,
самолети, железопътни или шосейни транспортни средства, експлоатирани в международния транспорт от предприятие на едната
договаряща държава или на движимо имущество, свързано с експлоатацията на посочените
транспортни средства, се облагат с данък само
в тази държава.
4. Печалбите от прехвърляне на всякакво
имущество, различно от посоченото в ал. 1, 2
и 3, се облагат с данък само в договарящата
държава, на която прехвърлителят е местно
лице.

1. Като се имат предвид разпоредбите на
членове 16, 18, 19, 20 и 21, заплати, надници и
други подобни възнаграждения, получени от
местно лице на едната договаряща държава
въз основа на трудово правоотношение, се
облагат с данък само в тази държава, освен
ако трудът се полага в другата договаряща
държава. Ако трудът се полага по този начин,
така получените възнаграждения могат да се
облагат с данък в тази друга държава.
2. Независимо от разпоредбата на ал. 1
възнаграждение, получено от местно лице на
едната договаряща държава за положен труд в
другата договаряща държава, се облага само
в първата посочена държава, ако:
а) получателят пребивава в другата държава за период или периоди, ненадвишаващи
общо 183 дни във всеки дванадесетмесечен
период, започващ или завършващ в съответната данъчна година, и
б) възнаграждението е платено от работодател или за сметка на работодател, който не
е местно лице на другата държава, и
в) възнаграждението не е за сметка на
място на стопанска дейност или определена
база, която работодателят притежава в другата държава.
3. Независимо от предходните разпоредби
на този член, възнаграждение, получено за
положен труд на борда на кораб, самолет, железопътно или шосейно транспортно средство,
експлоатирано в международния транспорт от
предприятие на едната договаряща държава,
се облага с данък само в тази държава.

Член 14
Доходи от независими професионални и други
лични услуги

Член 16
Директорски възнаграждения

1. Доходите, полу чени от местно лице
на едната договаряща държава във връзка с
професионални услуги или други дейности с
независим характер, се облагат с данък само
в тази държава, освен ако то има редовно
на разположение определена база в другата
договаряща държава за целите на извършваната от него дейност. Ако то разполага с
такава определена база, доходът може да се
облага в другата държава, но само такава
част от него, каквато е причислима към тази
определена база.
2. Терм и н ът „п роф есиона л н и ус л у г и“
включва по-специално самостоятелни научни, литературни, художествени, образователни или преподавателски дейности, както
и самостоятелните дейности на лекари, адвокати, инженери, архитекти, стоматолози и
счетоводители.

Директорски възнаграждения и други подобни плащания, получени от местно лице
на едната договаряща държава в качеството
му на член на борд на директорите или на
друг подобен орган на дружество, което е
местно лице на другата договаряща държава,
се облагат с данък само в първата посочена
държава.
Член 17
Художествени изпълнители и спортисти
1. Независимо от разпоредбите на чл. 14
доходите, получени от местно лице на едната договаряща държава в качеството му на
х удожествен изпълнител, като театрален,
кино-, радио- или телевизионен артист, или
като музикант или спортист, от личната му
дейност като такъв, извършвана в другата
договаряща държава, могат да се облагат с
данък в тази друга държава.
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2. Когато доходи от личната дейност, извършвана от художествен изпълнител или
спортист в качеството му на такъв, се получават не от самия художествен изпълнителен
или спортист, а от друго лице, тези доходи
независимо от разпоредбите на чл. 7, 14 и 15
могат да се облагат с данък в договарящата
държава, в която се извършва дейността на
художествения изпълнител или спортиста.
3. Независимо от разпоредбите на ал. 1 и
2 доходите, посочени в този член, се освобождават от облагане с данък в договарящата
държава, в която се извършва дейността на
художествения изпълнител или спортиста,
при условие че тази дейност е финансирана
изцяло от обществени фондове на едната договаряща държава или неин орган на местна
власт, или дейността се извършва в рамките
на споразумение за сътрудничество в областта
на културата или спорта между договарящите
държави.
Член 18
Пенсии
1. Като се имат предвид разпоредбите на
ал. 2 на чл. 19, пенсии и други подобни плащания, изплатени на местно лице на едната
договаряща държава във връзка с трудово
правоотношение в миналото, се облагат с
данък само в тази държава.
2. Независимо от разпоредбите на ал. 1
изплатени пенсии и други подобни плащания,
извършени на основание обществена схема,
която е част от социа лноосиг у рителната
система на едната договаряща държава, се
облагат с данъци само в тази държава.
Член 19
Държавна служба
1. а) Заплати, надници и други подобни
възнаграждения, различни от пенсия, изплатени от едната договаряща държава или неин
орган на местна власт на физическо лице за
извършени услуги на тази държава или орган,
се облагат с данък само в тази държава.
б) Такива заплати, надници и други подобни
възнаграждения обаче се облагат с данък само
в другата договаряща държава, ако услугите
са извършени в тази държава и физическото
лице е местно лице на тази държава, което:
(i) е гражданин на тази държава; или
(ii) не е станало местно лице на тази държава единствено с цел извършване на услугите.
2. а) Всяка пенсия, изплатена от или за
сметка на фондове, създадени от едната договаряща държава или неин орган на местна
власт, на физическо лице за извършени услуги
на тази държава или орган, се облага с данък
само в тази държава.
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б) Такива пенсии обаче се облагат с данък
само в другата договаряща държава, ако физическото лице е местно лице и гражданин
на тази друга държава.
3. Разпоредбите на членове 15, 16, 17 и 18 се
прилагат по отношение на заплати, надници
и други подобни възнаграждения и пенсии за
услуги, извършени във връзка със стопанска
дейност, осъществена от едната договаряща
държава или неин орган на местна власт.
Член 20
Студенти
1. Плащания, които студент или стажант,
който е или е бил непосредствено преди
пристигането си в едната договаряща държава
местно лице на другата договаряща държава и
който се намира в първата посочена държава
единствено с цел образование или стаж, получава за своята издръжка, образование или
стаж, не се облагат с данък в тази държава
при условие, че тези плащания са от източници извън тази държава.
2. По отношение на помощи, стипендии
и възнаграждения за положен труд, които не
се обхващат от ал. 1, студент или стажант,
посочен в ал. 1, в допълнение има право по
време на такова образование или стаж на
същите освобож давания, облекчения или
приспадани я по отношение на данъците,
които са предоставени на местните лица на
договарящата държава, която посещава.
Член 21
Преподаватели и научни работници
1. Физическо лице, което пребивава в едната
договаряща държава с цел преподавателска
или изследователска дейност в университет,
колеж, училище или друга призната образователна институция в тази държава и което е
или е било непосредствено преди пристигането
си там местно лице на другата договаряща
държава, е освободено от облагане с данък в
първата посочена държава по отношение на
възнаграждението му за такава преподавателска или изследователска дейност за период,
ненадвишаващ две години от датата на първото му посещение в тази държава с такава
цел, при условие че това възнаграждение е
получено от източници извън тази държава.
2. Разпоредбите на предходната алинея
не се прилагат по отношение на доходи от
научни изследвания, ако тези дейности не са
предприети от физическото лице в обществен
интерес, а преимуществено за лично облагодетелстване на някое лице или лица.
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Член 22
Други доходи
1. Елементи от дохода на местно лице
на едната договаряща държава, които не са
изрично посочени в предходните членове на
тази спогодба, се облагат с данък само в тази
държава.
2. Разпоредбата на ал. 1 не се прилага по
отношение на доходи, различни от доходи от
недвижимо имущество, определено в ал. 2 на
чл. 6, когато притежателят на такива доходи,
който е местно лице на едната договаряща
държава, извършва стопанска дейност в другата
договаряща държава чрез място на стопанска
дейност, разположено там, или осъществява
в тази друга държава независими лични услуги чрез определена база, разположена там,
и правото или собствеността, във връзка с
които се изплащат доходите, са действително
свързани с такова място на стопанска дейност или определена база. В такъв случай се
прилагат разпоредбите на чл. 7 или чл. 14
съобразно случая.
Г л а в а

І V

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА
ИМУЩЕСТВОТО
Член 23
Имущество
1. Имущество, състоящо се от недвижимо
имущество, посочено в чл. 6, притежавано от
местно лице на едната договаряща държава
и намиращо се в другата договаряща държава, може да се облага с данък в тази друга
държава.
2. Имущество, състоящо се от движимо
имущество, образуващо част от активите на
място на стопанска дейност, което предприятие на едната договаряща държава притежава
в другата договаряща държава, или движимо
имущество, принадлежащо към определена
база, която местно лице на едната договаряща
държава има в другата договаряща държава
с цел извършване на независими лични услуги, може да се облага с данък в тази друга
държава.
3. Имущество, състоящо се от кораби,
самолети, железопътни или шосейни транспортни средства, експлоатирани в международния транспорт от местно лице на едната
договаряща държава, както и от движими
вещи, необходими за експлоатацията на такива транспортни средства, се облага с данък
само в тази държава.
4. Всички други елементи от имуществото
на местно лице на едната договаряща държава
се облагат с данък само в тази държава.

ВЕСТНИК
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V

МЕТОДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
Члeн 24
Премахване на двойното данъчно облагане
1. В Бахрейн двойното данъчно облагане
се избягва, както следва:
а) когато местно лице на Бахрейн получава
доходи или притежава имущество, които в
съответствие с разпоредбите на тази спогодба
могат да бъдат облагани с данък в България,
Бахрейн ще допусне като приспадане от данъка
върху доходите или имуществото на това местно лице сума, равна на данъка върху доходите
или върху имуществото, платен в България;
такова приспадане обаче няма да надвишава
тази част от данъка върху доходите или данъка върху имуществото, както е изчислен
преди приспадането, която е причислима към
доходите или имуществото, които могат да
бъдат облагани с данък в България; и
б) когато в съответствие с която и да е от
разпоредбите на спогодбата получени доходи
или притежавано имущество от местно лице
на Бахрейн са освободени от облагане с данък
в Бахрейн, Бахрейн може въпреки това при
определяне размера на данъка върху останалите доходи или имущество на това местно
лице да вземе предвид освободените доходи.
2. В България двойното данъчно облагане
се избягва, както следва:
а) когато местно лице на България получава доходи или притежава имущество, които
в съответствие с разпоредбите на тази спогодба могат да се облагат с данък в Бахрейн,
България, спазвайки разпоредбите на букви
„б“ и „в“ на тази алинея, ще освободи такива
доходи или имущество от облагане с данък;
б) когато местно лице на България получава дивиденти, доход от вземане за дълг
или авторски и лицензионни възнаграждения, които в съответствие с разпоредбите на
чл. 10, 11 или 12 на тази спогодба могат да
се облагат с данък в Бахрейн, България ще
допусне като приспадане от данъка върху
дивидентите, дохода от вземане за дълг или
авторските и лицензионните възнаграждения
на това местно лице сума, равна на данъка,
платен в Бахрейн; такова приспадане обаче
няма да надвишава тази част от данъка,
както е изчислен преди приспадането, която
е причислима към тези дивиденти, доход от
вземане за дълг или авторски и лицензионни
възнаграждения, произхождащи от Бахрейн; и
в) когато в съответствие с която и да е от
разпоредбите на спогодбата получени доходи
или притежавано имущество от местно лице
на България са освободени от облагане с
данък в България, България може въпреки
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това при определяне размера на данъка върху
останалите доходи или имущество на това
местно лице да вземе предвид освободените
доходи или имущество.
Г л а в а

V І

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 25
Равенство в третирането
1. Националните лица на едната договаряща
държава не подлежат в другата договаряща
държава на каквото и да е данъчно облагане
или свързаните с него задължения, които са
различни или по-обременителни от данъчното
облагане и свързаните с него задължения,
на които националните лица на тази друга
държава при същите обстоятелства са или
могат да бъдат подложени.
2. Данъчното облагане на място на стопанска дейност, което предприятие на едната
договаряща държава има в другата договаряща
държава, няма да бъде по-неблагоприятно в
тази друга държава, отколкото данъчното облагане на предприятия на тази друга държава,
които извършват същите дейности. Тази разпоредба няма да се счита като задължаваща
едната договаряща държава да предоставя на
местни лица на другата договаряща държава
каквито и да е лични намаления, облекчения
или приспадания за целите на данъчното
облагане с оглед гражданското им състояние
или семейните им задължения, каквито тя
предоставя на собствените си местни лица.
3. Освен в случаите, когато се прилагат
разпоредбите на ал. 1 на чл. 9, ал. 7 на чл. 11
или ал. 6 на чл. 12, доход от вземане за дълг,
авторски и лицензионни възнаграждения и
други плащания, извършени от предприятие
на едната договаряща държава на местно лице
на другата договаряща държава, за целите на
определянето на облагаемите печалби на това
предприятие, ще се приспадат при същите
условия, както ако биха били платени на
местно лице на първата посочена държава. По
същия начин задълженията на предприятие
на едната договаряща държава към местно
лице на другата договаряща държава за целите
на определяне на облагаемото имущество на
такова предприятие подлежат на приспадане
при същите условия, както ако биха били
договорени с местно лице на първата посочена държава.
4. Предприятия на едната договаряща
държава, имуществото на които изцяло или
частично се притежава или контролира, пряко
или непряко, от едно или повече местни лица
на другата договаряща държава, няма да се
подлагат в първата посочена държава на каквото и да е данъчно облагане или свързаните
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с него задължения, които са различни или
по-обременителни от данъчното облагане и
свързаните с него задължения, на които са
или могат да бъдат подложени други подобни
предприятия на първата посочена държава.
Член 26
Процедура по взаимно споразумение
1. Когато едно лице счете, че действията
на едната или на двете договарящи държави
водят или ще доведат за него до данъчно
облагане, несъответстващо на разпоредбите
на тази спогодба, то може, независимо от
средствата за защита, предвидени в националните законодателства на тези държави,
да представи своя случай пред компетентния
орган на договарящата държава, на която е
местно лице, или, ако случаят му е по ал. 1
на чл. 25, пред компетентния орган на договарящата държава, на която е национално
лице. Случаят трябва да бъде представен в
срок три години от първото уведомяване за
действието, водещо до данъчно облагане, несъответстващо на разпоредбите на спогодбата.
2. Компетентният орган, ако счете, че
възражението е основателно и ако не е в
състояние да достигне сам до удовлетворително разрешение, ще положи усилия да реши
случая посредством взаимно споразумение с
компетентния орган на другата договаряща
държава с оглед да се избегне данъчно облагане, което не е в съответствие със спогодбата.
Всяко постигнато споразумение ще се приложи
независимо от сроковете, предвидени в националното законодателство на договарящите
държави.
3. Компетентните органи на договарящите държави ще положат усилия да разрешат
посредством взаимно споразумение всички
затруднения или съмнения, възникващи във
връзка с тълкуването или прилагането на спогодбата. Те също така могат да се консултират
взаимно за избягване на двойното данъчно
облагане по случаи, които не са предвидени
в спогодбата.
4. Компетентните органи на договарящите държави могат да контактуват директно
помежду си, включително чрез съвместна
комисия, съставена от тях самите или техни
представители, с цел постигане на споразумение по смисъла на предходните алинеи.
Член 27
Размяна на информация
1. Компетентните органи на договарящите
държави ще си разменят такава информация,
за която би могло да се предвиди, че е предвидимо относима към изпълнение разпоредбите
на тази спогодба, или за администрирането
или прилагането на националните законодателства, отнасящи се до данъци от всякакъв
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вид и описание, наложени от договарящите
държави или органи на местна власт, доколкото предвиденото в тях данъчно облагане
не противоречи на спогодбата. Обменът на
информация не е ограничен от чл. 1 и 2.
2. Всяка информация, получена по ал. 1 от
едната договаряща държава, ще се счита за
поверителна също както информацията, получена съобразно националното законодателство
на тази държава, и ще се предоставя само на
лица или органи (включително съдилища и
административни органи), занимаващи се с
определянето или събирането, принудителното
изпълнение или наказателното преследване,
както и решаването на жалби във връзка с
данъците, посочени в ал. 1, или с контрола
върху горните дейности. Такива лица или органи ще ползват информацията само за такива
цели. Те могат да разкриват информацията
на съдебни процеси или при постановяване
на съдебни решения.
3. Разпоредбите на ал. 1 и 2 в никакъв случай няма да се разглеждат като налагащи на
една от договарящите държави задължението:
а) да предприема административни мерки,
отклоняващи се от законите и административната практика на тази или на другата
договаряща държава;
б) да предоставя информация, която не
може да се получи съгласно законите или по
обичайна административна процедура на тази
или на другата договаряща държава;
в) да предоставя информация, която би
разкрила каквато и да е търговска, стопанска,
промишлена или професионална тайна или
търговска процедура, или информация, чието
разкриване би противоречало на обществения
ред (ordre public);
г) да предоставя информация, която нито
се съхранява от нейните органи, нито е в
притежанието или под контрола на лица,
които са в рамките на нейната териториална
юрисдикция.
4. Когато едната договаряща държава поиска информация в съответствие с този член,
другата договаряща държава ще използва
своите средства за събиране на информация,
за да набави поисканата информация, дори
когато тази друга държава не се нуждае от
тази информация за собствени данъчни цели.
Задължението по предходното изречение се
ограничава от ал. 3, но в никакъв случай
това ограничение няма да се разглежда като
даващо право на едната договаряща държава
да откаже предоставянето на информация
само поради това, че няма интерес за целите
на своето облагане от такава информация.
5. Разпоредбите на ал. 3 в никакъв случай
няма да се разглеждат като даващи право
на едната договаряща държава да откаже
предоставянето на информация само поради
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това, че информацията се пази от банка, друга
финансова институция, пълномощник или
лице, което действа като представител или
довереник, или поради това, че тя е свързана
с участие на собственик в определено лице.
Член 28
Членове на дипломатически представителства
и консулски служби
Нищо в тази спогодба не засяга данъчните
привилегии на членовете на дипломатическите
представителства или на консулските служби,
предоставяни съобразно общите норми на
международното право или разпоредбите на
специални споразумения.
Г л а в а

V І І

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 29
Влизане в сила
1. Тази спогодба подлежи на ратификация.
Договарящите държави писмено се уведомяват
взаимно за изпълнението на техните конституционни изисквания за влизането в сила на
тази спогодба.
2. Спогодбата влиза в сила на датата на
последното уведомление по ал. 1 и нейните
разпоредби се прилагат:
а) по отношение на данъците, удържани при
източника, за доходите, получени на или след
1 януари на календарната година, следваща
годината, в която спогодбата влиза в сила; и
б) по отношение на другите данъци върху
дохода и данъците върху имуществото, за тези
данъци, които са начислени за всяка данъчна година, започваща на и след 1 януари на
календарната година, следваща годината, в
която спогодбата влиза в сила.
Член 30
Прекратяване
1. Тази спогодба остава в сила, докато
действието є не бъде прекратено от едната
от договарящите държави. Всяка договаряща
държава може да прекрати действието на спогодбата по дипломатически път, като изпрати
уведомление поне шест месеца преди края
на всяка календарна година след изтичането
на период от пет години от датата, на която
спогодбата влиза в сила. В такъв случай спогодбата ще престане да действа:
а) по отношение на данъците, удържани при
източника, за доходите, получени на или след
1 януари на календарната година, следваща
годината, в която е направено уведомлението;
б) по отношение на другите данъци върху
доходите и данъците върху имуществото, за
тези данъци, които са начислени за всяка да-
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нъчна година, започваща на или след 1 януари
на календарната година, следваща годината,
в която е направено уведомлението.
В удостоверение на горното долуподписаните, съответно упълномощени за това,
подписаха тази спогодба.
Съставена в два оригинални екземпляра в
София на 26 юни 2009 г. на български, арабски и английски език, като всички текстове
имат еднаква сила. В случай на различия в
тълкуването меродавен е английският текст.
За правителството на
За правителството на
Република България:
Кралство Бахрейн:
Ивайло Калфин,
Ахмед бин
заместник министърМохамед Ал Халифа,
председател и минисминистър на
тър на външните работи
финансите
10600

ПРОТОКОЛ

меж ду Република България и Република
Армения за изменение на Спогодбата между
Република България и Република Армения
за избягване на двойното данъчно облагане
с данъци на доходите и имуществото
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 21 октомври 2010 г. – ДВ,
бр. 87 от 2010 г. В сила от 16 ноември 2010 г.)
Република България и Република Армения,
по-нататък наричани „договарящите държави“,
считайки, че е необходимо да се измени
Спогодбата между Република България и Република Армения за избягване на двойното
данъчно облагане на доходите и имуществото,
подписана в София на 10 април 1995 г., понататък наричана „спогодбата“,
желаейки да приведат спогодбата в съответствие с икономическите и правните промени
в двете държави,
се споразумяха за следното:
Член 1
В член 2 „Данъци, за които се прилага
спогодбата“ алинея 3 се изменя, както следва:
„Съществуващите данъци, за които се прилага тази спогодба, са по-конкретно:
а) за Република България:
i) данъкът върху доходите на физическите лица;
ii) корпоративният подоходен данък;
iii) данъкът върху имуществото
		 (по-нататък наричани „български
данък“);
б) за Република Армения:
i) данъкът върху печалбата;
ii) данъкът върху дохода на физическите
лица;
iii) данъкът върху имуществото
(по-нататък наричани „арменски данък“).“
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Член 2
В член 3 „Общи определения“ буква б) на
алинея 1 се изменя, както следва:
„терминът „Армения“ означава Република
Армения, а когато е употребен в географски
смисъл, означава територията, включвайки
земята, водите, недрата и въздушното пространство, върху които Република Армения
упражнява суверенни права и юрисдикция в
съответствие с вътрешното си законодателство
и международното право.“
Член 3
В член 3 „Общи определения“, алинея 1
точка (ii) на буква и) се изменя, както следва:
„по отношение на Армения – министъра
на финансите, началника на Държавния комитет по приходите или техни упълномощени
представители.“
Член 4
В член 4 „Местно лице“ алинея 1 се изменя,
както следва:
„За целите на тази спогодба терминът
„местно лице“ на едната договаряща държава
означава всяко лице, което в съответствие със
законодателството на тази държава подлежи
на данъчно облагане в нея на основание
своето местожителство, местопребиваване,
място на учредяване, място на управление
или всеки друг критерий от подобно естество.
Този термин обаче не включва лице, което
подлежи на данъчно облагане в тази държава
само по отношение на доходи от източници
в тази държава или на имущество, разположено в нея.“
Член 5
В член 8 „Международен транспорт“ алинея 2 се заличава.
Член 6
В член 10 „Дивиденти“ буква а) на алинея 2
се изменя, както следва:
„а) 5 на сто от брутната сума на дивидентите,
ако местното лице притежава пряко най-малко 100 000 щ. д. или тяхната равностойност в
съответната национална валута от капитала
на дружеството, което изплаща дивидентите;“.
Член 7
В член 11 „Лихви“ алинея 2 се изменя,
както следва:
„2. Въпреки това тези лихви могат да се
облагат с данък и в договарящата държава,
от която произхождат, съобразно законодателството на тази държава, но когато притежателят на лихвите е местно лице на другата
договаряща държава, така наложеният данък
няма да надвишава:
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а) 5 на сто от брутната сума на лихвите,
ако тези лихви са платени по заем, отпуснат
от банка или финансова институция;
б) 10 на сто от брутната сума на лихвите
във всички останали случаи.“
Член 8
В член 12 „Авторски и лицензионни възнаграждения“ алинея 2 се изменя, както следва:
„2. Въпреки това тези авторски и лицензионни възнаграждения могат да се облагат
с данък и в договарящата държава, от която
произхождат, съобразно законодателството
на тази държава, но когато притежателят на
авторските и лицензионните възнаграждения
е местно лице на другата договаряща държава,
така наложеният данък няма да надвишава:
а) 5 на сто от брутната сума на авторските
и лицензионните възнаграждения, когато са
получени като възнаграждение за използването или за правото на използване на всяко
авторско право за литературно, художествено
или научно произведение, включително кинофилми и филми или записи за телевизионно
или радиопредаване;
б) 10 на сто от брутната сума на авторските
и лицензионните възнаграждения във всички
останали случаи.“
Член 9
В член 12 „А вторск и и лицензионни
възнаграждения“, алинея 3 думите „или за
използване, или за правото на използване на
промишлено, търговско или научно оборудване,“ се заличават.
Член 10
В член 13 „Печалби от прехвърляне на
имущество“ се добавя нова алинея 3а, както
следва:
„3а. Печалбите, получени от местно лице
на едната договаряща държава от прехвърляне на акции или дялове, повече от 50 %
от стойността на които се състои пряко или
непряко от недвижимо имущество, намиращо
се в другата договаряща държава, могат да се
облагат с данък в тази друга държава.“
Член 11
В член 13 „Печалби от прехвърляне на
имущество“ алинея 4 се изменя, както следва:
„Печалбите от прехвърляне на всякакво
имущество, различно от посоченото в алинеи
1, 2, 3 и 3а, се облагат с данък само в договарящата държава, на която прехвърлителят
е местно лице.“
Член 12
Член 18 „Пенсии“ се изменя, както следва:
„Член 18
Пенсии и анюитети
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1. Като се имат предвид разпоредбите на
алинея 2 на член 19, пенсии и други подобни
плащания във връзка с трудово правоотношение в миналото, както и анюитети, изплатени
на местно лице на едната договаряща държава,
се облагат с данък само в тази държава.
2. Независимо от разпоредбите на алинея 1
пенсии и други подобни плащания, изплатени
на основание публична схема, представляваща част от социално-осигурителната система
на едната договаряща държава, се облагат с
данък само в тази държава.
3. Терминът „анюитет“ означава определена сума, която се изплаща периодично в
определено време пожизнено или в течение
на определен или определим период от време
в изпълнение на задължение за съответно и
пълно възстановяване на извършените плащания в пари или в тяхна равностойност.“
Член 13
В член 22 „Други доходи“ се добавя нова
алинея 3, както следва:
„Независимо от разпоредбите на алинеи
1 и 2 елементи от дохода на местно лице
на едната договаряща държава, които не са
разгледани в предходните членове на тази
спогодба и възникват в другата договаряща
държава, могат да се облагат с данък в тази
друга държава.“
Член 14
В член 27 „Обмен на информация“ първото
и второто изречение на алинея 1 се изменят,
както следва:
„1. Компетентните органи на договарящите
държави ще си разменят такава информация,
каквато е необходима за изпълнение разпоредбите на тази спогодба или на националните си
законодателства, относно данъци от всякакъв
вид и описание, наложени от договарящите
държави или техни органи на местна власт,
доколкото предвиденото в тях данъчно облагане не противоречи на спогодбата. Обменът
на информация не е ограничен от член 1 и 2.“
Член 15
Член 28 „Сътрудничество при събиране на
данъци“ се заличава.
Член 16
1. Този протокол ще бъде ратифициран и
всяка от договарящите държави писмено ще
уведоми другата относно приключване на процедурата за влизане в сила на този протокол.
2. Този протокол ще влезе в сила от датата
на получаване на последното уведомление
по ал. 1 и представлява неразделна част от
спогодбата.
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3. Този протокол ще се прилага по отношение на доходи и имущество за данъчната
година, започваща на или след първия ден
на месец януари на календарната година, в
която той влиза в сила.
В уверение на горното, долуподписаните,
надлежно упълномощени за това, подписаха
този протокол.
Съставен в два екземпляра в София на
10 декември 2008 г. на български, арменски
и английски език, като всички текстове имат
еднаква сила. В случай на различия в тълкуването меродавен е английският текст.
За Република
България:
Кирил Желев,
заместник-министър
на финансите

За Република
Армения:
Сурен Караян,
заместник-министър
на финансите
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ
между Министерството на вътрешните работи
на Република България и Министерството
на вътрешните работи на Република Естония за сътрудничество при управлението на
границите и полицейско сътрудничество по
наказателноправни въпроси
(Утвърдено с Решение № 827 от 18 ноември
2010 г. на Министерския съвет. В сила от
24 ноември 2010 г.)
Министерството на вътрешните работи на
Република България и Министерството на
вътрешните работи на Република Естония,
наричани по-нататък „страните“,
водени от желанието за развиване на
двуст ранните отношени я и засилване на
сътрудничеството при управлението на границите и полицейското сътрудничество по
наказателноправни въпроси,
като отчитат важността на това сътрудничество по отношение на защитата на националната сигурност и обществения ред,
желаейки да установят рамка за сътрудничество между съответните компетентни
органи,
се споразумяха за следното:
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I

ЦЕЛИ И КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ
Член 1
Цел на споразумението и връзката му
с други договорености
(1) Целта на това споразумение е засилване
на сътрудничеството между страните с цел
предотвратяване на заплахи срещу обществения ред и сигурността и противодействие
на престъпността.
(2) Разпоредбите на това споразумение не
засягат задължението на компетентния орган за информиране съгласно процедурата,
прилагана при международното полицейско
сътрудничество.
Член 2
Компетентни органи
За целите на това споразумение:
„Компетентни органи“ са:
За българската страна:
– Дирекция „Международно оперативно
полицейско сътрудничество“ на Министерството на вътрешните работи, която е точка
за контакт;
– Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“, Главна дирекция „Криминална полиция“, Главна дирекция „Гранична
полиция“;
За естонската страна:
– Борд на Граничната полиция;
– Борд на Охранителната полиция.
Р а з д е л

I I

ОСНОВНИ ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Член 3
Общи мерки за сътрудничество
(1) В рамк и те на свои те правомощи я
компетентните органи на страните могат да
предприемат всички необходими мерки за
укрепване на сътрудничеството, както следва:
1. Засилване на информационния обмен
чрез:
1.1. обмен на информация по конкретни
случаи;
1.2. обмен на информация с цел противодействие на заплахите срещу обществения ред
и сигурността с оглед своевременно предприемане на необходимите действия;
1.3. обмен на информация относно събития, които по преценка на предоставящия
информацията орган биха могли да окажат
въздействие на територията на държавата на
другата страна;
1.4. ефективно използване на информационните системи и канали за полицейско
сътрудничество в рамките на ЕС и агенциите
на ЕС.
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2. Провеждане на дейности и разследване
на престъпления и борба със заплахите срещу
обществения ред и сигурността чрез:
2.1. съвместно планиране на дейности;
2.2. при необходимост създаване на съвместни екипи за разследване съгласно разпоредбите на Конвенци ята, съставена от
Съвета в съответствие с чл. 34 от Договора
за Европейския съюз, за взаимопомощ по
наказателноправни въпроси между държавите – членки на Европейския съюз, приета на
29 май 2000 г. в Брюксел;
2.3. планиране и осъществяване на съвместни програми за предотвратяване и противодействие на престъпността;
2.4. редовно и при необходимост организиране на срещи с цел проверка качеството на
сътрудничеството, обсъждане на нови стратегии, за провеждане на съвместни дейности,
планове за преследване и патрулиране, обмен
на статистически данни и координиране на
работни програми;
2.5. осъществяване на съвместни обучения
в съответните институции;
2.6. отправяне на покана към представители
на органите на другата страна за участие като
наблюдатели в мисии от особена важност;
2.7. постоянен/ежедневен обмен на информационни бюлетини, статистики, анализи на
престъпността.
(2) В рамките на своите компетенции
компетентните органи на страните могат да
предприемат всички необходими мерки за засилване на сътрудничеството при управление
на границите чрез обмен на информация и
опит в областта на превенцията на:
1. Незаконно преминаване на граници, в
частност незаконна миграция.
2. Незаконно пренасяне през границите
на токсични вещества, наркотични вещества
и прекурсори.
3. Незаконно пренасяне през границите на
огнестрелни оръжия, боеприпаси и експлозиви.
4. Фалшифициране на документи, позволяващи преминаването на държавната граница,
и на документи на транспортни превозни
средства.
5. Пренасяне през границите, без разрешение, на отпадъци, опасни химически вещества
и радиоактивни материали.
6. Превозване през границите на откраднати транспортни средства.
7. Други престъпления, свързани с преминаването на държавните граници на Република
България и Република Естония.
(3) Страните осъществяват обмен и срещи
на експерти с цел:
1. Подобряване на подго т овката и на
изпълнението, по-специално в сферата на
криминалистичните техники и оперативните
методи за противодействие на престъпността.
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2. Разрешаване на специфични проблеми,
свързани със сътрудничеството.
3. Съгласуване относно дейности, насочени към превенция и борба с организираната
престъпност, в сферите, които са предмет на
сътрудничеството.
4. Обмен на проби и новооткрити токсични
и наркотични вещества и техните прекурсори,
както и на други опасни вещества.
Член 4
Сътрудничество в областта на обучението
и квалификацията
Страните си сътрудничат в областта на обучението и квалификацията на служителите на
компетентните органи, като за целта определят
лица за контакт, провеждат консултации, планират и провеждат съвместни срещи, с оглед
определяне на общи действия по обучението
и квалификацията на служителите във връзка
с прилагането на това споразумение.
Член 5
Отправено искане за сътрудничество
(1) Компетентните органи на страните си
предоставят помощ при поискване в рамките
на своите компетенции чрез изпращане на
молба по образец, предвидена в Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета на ЕС.
(2) Компетентните органи на страните си
предоставят помощ за целите на предотвратяването и разкриването на престъпления,
доколкото националното им законодателство
не предвижда молбата да е отправена до
органи на съдебната власт, както и молбата
или нейното изпълнение не включва прилагането на принудителни мерки от страна на
замолената страна, по-специално при:
1. Идентифициране на собственици и водачи
на моторни превозни средства, плавателните
съдове и въздухоплавателни средства.
2. Установяване на постоянен и настоящ
адрес на лица.
3. Проверка на разрешения за пребиваване
и на визи.
4. Проверка на документи за преминаване
на границата, документи за самоличност,
свидетелства за управление на моторно превозно средство, регистрационни свидетелства,
транспортни документи и актове за гражданско състояние.
5. Установяване на идентичността на телефонни абонати и абонати на други обществено
достъпни телекомуникационни услуги и предоставяне на данни от обществени електронни
съобщителни мрежи и/или услуги.
6. Установяване на самоличността на лица.
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7. Проверка на произхода на стоки, например оръжия, моторни превозни средства и
плавателни съдове, включително и запитвания
за проследяване на каналите за продажба.
8. Предоставяне на информация от полицейските бази данни, както и информация от
официални бази данни, които са обществено
достъпни.
9. Предоставяне на информация относно
наркотични вещества, прекурсори, оръжия
и взривни вещества, както и информация
относно подправка на парични знаци и други
ценни книжа.
10. Предоставяне на информация относно
практическото изпълнение на мерките, свързани с трансгранично наблюдение, преследване
по горещи следи и контролирани доставки.
11. Сравняване на следи от извършено
престъпление.
12. Предоставяне на информация относно
незаконна миграция, международна закрила
и трафик на хора.
13. Обмен на информация за финансиране
на тероризъм.
(3) Ако замоленият орган не е компетентен да разгледа молбата, той я препраща на
съответния компетентен орган. Същото важи
и когато компетентният орган е орган на съдебната власт. Замоленият орган информира
молещия орган за препращането на молбата,
а компетентният да разгледа молбата орган
предоставя отговора директно на молещия
орган.
(4) Молбите на органите по реда на ал. 1
и 2 се изпращат чрез компетентните органи
на страните, посочени в чл. 2.
Р а з д е л

I I I

СПЕЦИАЛНИ ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Член 6
Трансгранично наблюдение
(1) Служителите на органите на едната
страна, които в хода на разследване наблюдават в своята страна предполагаем участник
в престъпление, за което може да се поиска
екстрадиция, или лице, за което съществуват
сериозни основания да се приеме, че ще допринесе за установяване на самоличността
или местонахождението на такъв участник,
получават разрешение да продължат наблюдението си на територията на държавата на
другата страна, когато последната е допуснала
трансгранично наблюдение в отговор на молба
за правна помощ, изпратена предварително.
(2) Молбата за съдействие се подава по
образец, договорена от компетентните органи
и подадена чрез тях.
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(3) Молбата за съдействие се подава до
Върховната касационна прокуратура на Репуб
лика България и Прокуратурата в Република
Естония. Молбата включва цялата релевантна
информация по случая. Съгласието, дадено
от компетентните органи на страните, може
да е придружено от условия.
(4) При поискване наблюдението може да
се повери на служителите на органите на
страната, на чиято държавна територия се
извършва наблюдението.
(5) В случай на неотложно трансгранично
наблюдение на лице, за което се предполага,
че е извършило някое от престъпленията,
посочени в ал. 7, се спазват следните условия:
1. Върховната касационна проку рату ра
на Република България и Прокуратурата в
Република Естония, както и компетентните
органи на замолената страна трябва незабавно
по време на наблюдението да бъдат уведомени за пресичането на границата (ГКПП на
летището).
2. Незабавно се подава молба за съдействие
по реда на ал. 3, придружена с мотиви, които
обосновават пресичането на границата без
предварително разрешение.
Наблюдението се прекратява незабавно,
ако страната, на чиято държавна територия
се провежда то, поиска това след уведомлението по т. 1 или молбата по т. 2 или ако не
е получено разрешение в срок пет часа след
пресичане на границата.
(6) Наблюдението по ал. 1 и 5 се осъществява само при следните общи условия:
1. Служителите, които извършват наблюдението, трябва да спазват разпоредбите на
този член и законодателството на страната, на
чиято държавна територия действат. Те трябва
да изпълняват указанията на компетентните
органи на страната, на чиято територия се
извършва наблюдението.
2. С изключение на случаите по ал. 5 в
хода на наблюдението служителите носят
документ, който удостоверява, че е дадено
разрешение за наблюдение.
3. Служителите, които извършват наблюдението, по всяко време трябва да бъдат в
състояние да представят доказателство, че
действат в служебно качество. Органите на
страните взаимно си предоставят информация относно вида на съответните документи,
удостоверяващи горното.
4. Сл у ж и тели те, кои то извършват наблюдението, могат да носят служебното си
оръжие в хода на наблюдението, освен ако
замоленият орган по ал. 3 изрично е решил
друго. Използването на оръжието е разрешено
само при законна самоотбрана или заплаха
за човешки живот.
5. Забранено е влизането в частни жилища
и в места, до които няма обществен достъп.
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6. Ако за осъществяване на трансграничното наблюдение са нужни технически средства, те могат да бъдат използвани само ако е
допустимо от националното законодателство
на замолената страна. Техническите средства,
които ще се използват, трябва да бъдат посочени в молбата, изпратена по реда на ал. 3.
7. Служителите, които извършват наблюдението, нямат право да задържат и разпитват
наблюдаваното лице.
8. Всички действия трябва да бъдат докладвани на органите на страната, на чиято
държавна територия е извършено наблюдението. От служителите, които извършват
наблюдението, може да бъде поискано да се
явят лично, за да изяснят обстоятелствата във
връзка с извършваното наблюдение.
9. Когато бъдат замолени от органите на
страната, на чиято държавна територия е
било извършено наблюдението, органите на
страната, изпратила наблюдаващите служители, съдействат на разследването, резултат
о т наблюдението, в коет о са у част ва ли,
включително и при нормативно установените
процедури.
(7) Наблюдението по ал. 5 може да се
осъществява само във връзка с някое от
престъпленията, посочени в чл. 40, ал. 7 от
Шенгенската конвенция; участие в престъпни организации по смисъла на Съвместно
действие от 21 декември 1998 г., прието от
Съвета на основание член К.3 от Договора
за Европейския съюз, относно инкриминирането на участието в престъпна организация
в държавите – членки на Европейския съюз
(98/733/ПВР); терористични престъпления,
предвидени в Рамковото решение на Съвета
2002/475/ПВР от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма.
Член 7
Сформиране на съвместни екипи за разследване на престъпления
(1) В съответствие с националните си
законодателства компетентните органи на
страните могат договорено да сформират екипи за разследване на престъпления, които се
наказват с лишаване от свобода най-малко пет
години, при необходимост от координиране
на действията по разследването.
(2) Споразумението по ал. 1 по-конкретно
включва:
1. описание на престъпното деяние, към
което ще бъдат насочени усилията на екипа
за разследване;
2. област на действие, условия за извършване на дейността и нейната продължителност,
условия за удължаване на срока на работа;
3. състав и ръководител на съвместния
екип за разследване на престъпления;
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4. права и задължения на представителите,
влизащи в състава на съвместния екип за
разследване;
5. информаци я относно наказателната
отговорност на участниците в съвместния
екип за разследване и носенето от тях на
гражданска отговорност за щети, причинени
при изпълнение на възложените им задачи;
6. организационни мерки и покриване на
разходите за работата.
(3) Когато за участието на представител
на молещата страна, назначен в екипа за разследване, в специфичната дейност на екипа
се изисква разрешението на замолената страна съгласно вътрешното є законодателство,
участието може да се осъществи само след
получаване на такова разрешение.
(4) Компетентният орган по прилагане на
споразумението на замолената страна осигурява, доколкото това е възможно, оборудване,
организационни, технически и инфраструктурни условия, необходими за работата на екипа
за разследване на престъпления. Посоченият
представител на централния компетентен
орган по прилагане на споразумението на
замолената страна ръководи съвместния екип
за разследване на престъпления.
(5) Данни и информация, предоставени
на съвместния екип за разследване на прест ъплени я, се използват изк лючително за
следните цели:
1. за разкриване на престъпно деяние, за
което екипът за разследване е предназначен;
2. след предварителното съгласие на страната, предоставяща данните или информацията, и за разследване и разкриване на други
престъпни прояви.
Р а з д е л

I V

СПЕЦИАЛНИ ФОРМИ НА ПОЛИЦЕЙСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРЕВАНТИВНИ
ЦЕЛИ
Член 8
Информационен обмен за предотвратяване
на заплахи за обществения ред и сигурността
Компетентните органи на страните могат
взаимно и без молба да обменят информация,
включително лични данни, в съответствие
със своите национални законодателства, ако
обстоятелствата дават основание да се счита,
че те могат да послужат за предотвратяване
на определени заплахи за обществения ред
и сигурност.
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Член 9
Оказване на помощ при значими събития,
бедствия и тежки произшествия
Органите на страните взаимно се подпомагат в съответствие с националното им
законодателство при масови мероприятия
и други големи събития, бедствия и тежки
произшествия, като:
1. взаимно и своевременно се информират за събития, които биха могли да окажат
въздействие на територията на държавата на
другата страна;
2. предприемат и координират необходимите мерки на своята територия при събития,
които биха могли да окажат въздействие на
територията на държавата на другата страна;
3. доколкото е възможно, изпращат експерти, консултанти и доставят оборудване
по искане на страната, на чиято държавна
територия е възникнало събитието.
Член 10
Изпращане на офицери за връзка
(1) С цел засилване на двустранното сътрудничество страните по това споразумение могат
да изпращат офицери за връзка в държавата
на другата страна.
(2) Офицерът за връзка притежава консултативни функции за подпомагане на компетентните органи по прилагане на споразумението
и не е овластен да осъществява независимо
мерк и за превенци я и правоохранителна
дейност.
(3) Страни могат да постигнат договоренст,
съгласно която офицерът за връзка на една от
страните, действащ в трета държава, ще представлява интересите на другата страна в тази
държава в изпълнение на това споразумение.
Р а з д е л

V

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Член 11
Защита на личните данни
Взаимното предоставяне на лични данни
между компетентните органи на страните
се извършва при спазване на националното
законодателство, определените от изпращащия компетентен орган условия и следните
принципи, които намират приложение както
при автоматизирана, така и при неавтоматизирана обработка на данни:
(1) Предоставените данни не трябва да се
използват без одобрение на изпращащия орган за други цели освен за целите, за които
са предоставени.
(2) Предоставените данни се унищожават/
актуализират, ако:
1. се установи неверността на данните, или
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2. изпращащият компетентен орган уведоми, че данните са събрани или предоставени
в противоречие със закона, или
3. данните не са необходими повече за
изпълнение на целта, за която са били предоставени, освен ако е налице изрично разрешение предоставените данни да се използват
и за други цели.
(3) По молба на изпращащия компетентен
орган получаващият данните компетентен
орган може да предоставя информация за
тяхното използване.
(4) Изпращащият компетентен орган гарантира, че изпратените данни са верни и
изчерпателни. Ако се установи, че са предоставени неверни данни или данни, които не е
трябвало да бъдат предоставяни, или данни,
които съгласно националното законодателство
на изпращащия или получаващия компетентен
орган трябва да се унищожат на по-късен етап,
изпращащият или получаващият компетентен
орган трябва да бъде незабавно информиран,
за да ги унищожи или съответно коригира
съгласно т. 2.
(5) Получаващият компетентен орган е
длъжен да осигури необходимата защита на
получените данни срещу неправомерен достъп,
промени или разпространение на тези данни.
(6) В случай на нерегламентиран достъп
или разпространение на предоставените данни
получаващият компетентен орган уведомява
незабавно изпращащият компетентен орган
за обстоятелствата, при които е настъпил
нерегламентираният достъп или разпространение, както и за предприетите мерки за предотвратяване на подобни ситуации в бъдеще.
(7) Изпращащият и получаващият компетентен орган регистрират предаването, получаването, коригирането или унищожаването
на данните.
(8) При предоставянето на данните изпращащият компетентен орган определя срока за
унищожаване на предоставените данни в съответствие с националното си законодателство.
(9) Лицето, за което трябва да бъдат или
вече са били предоставени данни, може да
получи въз основа на писмена молба информация за предоставените данни и за целта,
за която ще бъдат използвани, съгласно националното законодателство на държавите на
страните. Ако засегнатото лице подаде молба
за достъп, коригиране или унищожаване на
тези данни, получаващият орган взема своето
решение в съответствие със становището на
изпращащия компетентен орган.
(10) Компетентният орган, получил молба
за предоставяне на информация от гражданин
на държавата на другата страна, е длъжен незабавно да информира за това компетентния
орган на другата страна, преди да предостави
такава информация.
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(11) Данни могат да бъдат предоставени
също и на трета страна само с писменото
съгласие на изпращащия компетентен орган.
(12) Предоставянето на данни може да
бъде отказано само ако това застрашава националната сигурност или обществения ред.
(13) Страните предприемат всички необходими мерки в съответствие с националното
си законодателство за недопускане причиняването на вреди на трети лица във връзка с
изпращането, получаването и използването
на данни, както и за отстраняване на причините, довели до евентуални неблагоприятни
последици от тази дейност.
Член 12
Обмен на класифицирана информация
Класифицирана информация за нуждите
на това споразумение се обменя при спазване
на Споразумението между правителството на
Република България и правителството на Република Естония за обмен и взаимна защита
на класифицираната информация, подписано
в София на 8 март 2005 г.
Член 13
Правен статут на служителите
(1) Служителите на органите на едната страна, действащи на територията на държавата
на другата страна в резултат на сътрудничеството по силата на това споразумение, нямат
други правомощия освен тези, предвидени в
него. По време на изпълнението на задачите
си те трябва да спазват националното законодателство на страната, на чиято държавна
територия действат.
(2) Служителите на органите на едната страна, действащи на територията на държавата на
другата страна в резултат на сътрудничество
по силата на това соразумение, могат да носят
служебна униформа, както и служебно оръжие
и помощни средства. Служебното оръжие и
помощните средства могат да се използват
само в случаи на самоотбрана, освен ако служителите на органите на страната, на чиято
държавна територия се извършва действието,
или ръководителят на операцията не разпоредят изрично използването им при спазване на
националното си законодателство. Органите
на страните взаимно си предоставят информация относно вида и номера на служебното
оръжие и помощните средства.
(3) При използването на моторни превозни
средства от служителите на органите на едната
страна по време на изпълнение на задачите им
на територията на държавата на другата страна
се прилага законодателството за движение
по пътищата на страната, на чиято държавна
територия се провежда операцията. Същото
важи и по отношение на привилегиите при
движение по обществени пътища по време на
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изпълнение на задачите. Страните взаимно
се информират за действащите нормативни
разпоредби в тази област.
Член 14
Наказателна отговорност
По отношение на престъпленията, извършени от тях или срещу тях, служителите на
органите, действащи по силата на това споразумение на територията на държавата на
другата страна, имат същия правен статут,
както служителите на органите на тази страна.
Член 15
Гражданска отговорност
(1) В случай на причиняване на вреди от
служителите на органите на една от страните при действията им на територията на
държавата на другата страна, свързани с
изпълнението на действията по чл. 7 и 8 от
споразумението, или в рамките на съвместни
екипи за разследване, съгласно разпоредбите
на Конвенцията, съставена от Съвета в съответствие с чл. 34 от Договора за Европейския
съюз, за взаимопомощ по наказателноправни
въпроси между държавите – членки на Европейския съюз, приета на 29 май 2000 г. в
Брюксел, отговорност носи органът, чиито
служители са причинили вредата, в съответствие със законодателството на страната, на
чиято държавна територия действат.
(2) Страната, на чиято държавна територия
са причинени вредите, възстановява тези вреди
при условията, които се прилагат за вредите,
причинени от нейните служители.
(3) Страната, чийто служител е причинил
вреда на трето лице при действие на територията на държавата на другата страна,
възстановява в пълен размер сумата, която
е изплатена от страната, на чиято територия
е причинена вредата.
(4) Без да се засяга упражняването на тези
права по отношение на трети лица и с изключение на ал. 3, всяка от страните се отказва
за случаите по ал. 1 от иск за обезщетение на
понесените от нея вреди, които са причинени
от другата страна.
Член 16
Отказ за съдействие
Ако органът на една от страните счита, че
изпълнението на искане за помощ, както и
изпълнението или забавянето на действие по
прилагането на това споразумение, може да
накърни или застраши нейния суверенитет,
вътрешния є ред, националната є сигурност
или други важни интереси, може изцяло или
частично да откаже съдействие, в съответствие
с други международни задължения, свързани
със сътрудничеството, или да постави условия
за изпълнението му.
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V I

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 17
Разпоредби за прилагане на споразумението
(1) На основата и в рамките на това споразумение органите на страните могат да
подписват протоколи или други документи
за прилагане на споразумението.
(2) Органите на страните взаимно си предоставят списък, съдържащ компетентните
органи на централно и местно ниво и техните
правомощия по изпълнението на това споразумение, както и данните им за контакт. Списъкът своевременно се актуализира в случаи на
промяна в наименованията, правомощията и
данните за контакт на органите на страните.
Член 18
Работни езици
(1) За прилагането на това споразумение
органите на страните използват английски език.
(2) Молбите, които се изпращат по силата
на това споразумение, се изписват на езика на
замолената страна. При невъзможност молбата да бъде написана на езика на замолената
страна молбата се изписва на английски език.
Член 19
Проверка на изпълнението и изменение
на споразумението
(1) По искане на една от страните съвместна
работна група, съставена от представители на
двете страни, извършва проверка на изпълнението на това споразумение и при необходимост
изготвя предложения за неговото изменение
или допълнение.
(2) Измененията и допълненията влизат в
сила по реда на чл. 21, ал. 1 от това споразумение.
Член 20
Разходи
Компетентните органи на всяка от страните
поемат разходите си за изпълнение на това
споразумение, освен ако не бъде уговорено
друго в конкретните случаи.
Член 21
Влизане в сила, прекратяване
(1) Споразумението се сключва за неопределен срок и влиза в сила на датата на
получаване на последното уведомление, с
което страните взаимно се уведомяват по
дипломатическ и път за изпълнението на
вътрешните си законоустановени процедури,
необходими за влизането му в сила.
(2) Всяка от страните може по всяко време
да прекрати това споразумение чрез писмено
предизвестие, изпратено по дипломатически
път. Прекратяването влиза в сила след изтичане на 6 месеца от датата на получаване на
предизвестието от другата страна.
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Подписано в Талин на 21 септември 2010 г.
в два еднообразни оригинални екземпляра на
български, естонски и английски език, като
всички текстове са еднакво автентични. В
случай на различия при тълкуването предимство има текстът на английски език.
За Министерството на За Министерството на
вътрешните работи на вътрешните работи на
Република България:
Република Естония:
Цветан Цветанов,
Марко Померантс,
заместник министърминистър на
предсетадел и министър
вътрешните
на вътрешните работи
работи
10852

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество в областта на индустрията
между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко
(Одобрено с Решение № 849 от 29 ноември
2010 г. на Министерския съвет. В сила от
6 декември 2010 г.)
Правителството на Република България, от
една страна, и правителството на Кралство
Мароко, от друга страна, наричани по-нататък
„страните“,
желаейки да развиват и укрепват индустриалното си сътрудничество;
признавайки значението и взаимната изгода
от това сътрудничество;
напомняйки значението, което Евро-средиземноморското партньорство придава на
индустриалното сътрудничество,
се договориха за следното:
Член 1
Страните ще развиват индустриално сътрудничество, а именно в областите: насърчаване на партньорството между предприятия,
конкурентно модернизиране на малките и
средните предприятия (МСП), индустриални инфраструктури за прием, технически и
технологични центрове, иновации и трансфер
на технологии и индустриална и търговска
собственост.
Член 2
По отношение на посочените области
страните ще насърчават инициативите за
индустриално сътрудничество, които могат
да са под следната форма:
• Благоприятстване сближаването на производствените структури на двете страни около
сектори със значителен потенциал за развитие,
предлагащи безспорни възможности за инвестиции и партньорство между предприятия, а
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именно секторите машинно оборудване, електроенергиен сектор и електроника, текстил,
химия и приложна химия, информационни и
комуникационни технологии, както и други
сектори от взаимен интерес.
• Стимулиране на проучвателните дейности, насърчаването и разпространението на
предложения за индустриално партньорство,
инициирани от операторите на двете страни.
• Развитие на сътрудничеството и партньорството между Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) на България и Националната
агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия (НАНМСП) на Мароко.
• Улесняване обмена на информация относно политиките за подкрепа на малките
и средните предприятия и по-специално в
тяхното международно развитие.
• Улесн яване обмена на информаци я,
статистически данни и публикации относно
индустриалната политика на всяка страна.
• Развитие на сътрудничеството в областта
на изграждането и управлението на индустриалните инфраструктури за прием.
• Насърчаване на партньорството между
български и марокански технически и технологични центрове.
• Стимулиране разработването на съвместни проекти в областта на иновациите, научните
промишлени изследвания и трансфера на технологии и подкрепа на тяхното финансиране
в рамките на програми на Общността.
• Благоприятстване партньорството между
институциите, работещи в сферата на стимулирането и подкрепата за иновациите и
на трансфера на технологии в двете страни
(инкубатори, помощни мрежи за технологично
развитие на предприятията и т.н.).
• Насърчаване на партньорството между
Българската агенция за инвестиции (БАЙ) и
Мароканската агенция за развитие на инвестициите (МАРИ).
• Стимулиране на сътрудничеството между
Патентното ведомство на България (ПВ) и
Мароканския офис за индустриална и търговска собственост (МОИТС).
• Благоприятстване обмена на делегации
от експерти от двете страни в набелязаните
области на сътрудничество с оглед използване
на възможностите на всяка област на индустриално сътрудничество, която може да бъде
идентифицирана впоследствие.
Член 3
Страните ще насърчават международното
финансиране, а именно от Общността, за да
подкрепят осъществяването на общи действия
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и проекти, предварително идентифицирани
от тях, в рамките на изпълнението на това
споразумение.
Член 4
За осъществяването на целите на споразумението страните могат да сключат отделни
споразумения в областите, посочени в член 1,
или във всяка друга област, която може да
бъде идентифицирана в бъдеще.
Член 5
Страните ще учредят Смесен комитет за
мониторинг, който ще има за задача да изготви програма за сътрудничество, да съгласува
начина за нейното финансиране, да извършва
мониторинга и оценката на посочената програма и да разработи нови програми, които
могат да включват други области освен посочените в член 1.
Съставът на посочения комитет ще бъде
съгласуван между страните по дипломатически път.
Комитетът ще заседава последователно в
София и Рабат по молба на едната или другата страна.
Член 6
В случай на несъгласие относно прилагането и тълкуването на това споразумение
договарящите страни инициират дискусии за
решаване на спорните въпроси.
Член 7
Споразумението ще влезе в сила от датата
на неговото подписване и може да бъде променяно със съгласието на страните. То може
да бъде денонсирано във всеки един момент
от страните или от една от тях чрез писмено
уведомление шест месеца предварително.
Прекратяването на прилагането на това
споразумение няма да засегне проектите,
започнати преди въпросното прекратяване,
които ще продължат да бъдат изпълнявани
до тяхното завършване.
Изготвено в Рабат на 6 декември 2010 г.
в два оригинални екземпляра на български,
арабски и френски език. В случай на различия
в тълкуването меродавен ще бъде френският
текст.
За правителството на
За правителството на
Република България:
Кралство Мароко:
Евгени Ангелов,
Ахмед Реда Шами,
заместник-министър
министър на
на икономиката,
индустрията, търговията
енергетиката
и новите технологии
и туризма
10881
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КОМИСИ Я ЗА РАЗК РИВА НЕ Н А ДО
КУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИ
НАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖ
ДАНИ КЪМ ДЪРЖ АВНА СИГ УРНОСТ
И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на Комисията за
разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия и на
нейната администрация (обн., ДВ, бр. 41 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2007 г.; изм.,
бр. 88 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За всяко заседание на комисията се води
фонографски запис и стенографски протокол,
в който задължително се вписват: датата,
мястото, началото и краят на провеждане на
заседанието, видът на заседанието (открито
или закрито), имената на присъстващите на
заседанието лица, дневният ред, разискваните въпроси от дневния ред, проведените
обсъждания, приетите решения, начинът на
гласуване на членовете на комисията по всяко
едно от тях, и към който се прилага опис на
обсъжданите документи. Въз основа на фонографския запис и стенографския протокол
се изготвя окончателен протокол, който се
подписва от присъствалите на заседанието
членове и от протоколиста, и се съхранява в
комисията заедно със записа.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думата „три“ се заменя със „седем“.
§ 2. В чл. 35, ал. 2 думите „за допълнителното материално стимулиране“ се заменят с
„допълнителните трудови възнаграждения“.
§ 3. В чл. 36 думите „за допълнителното
материално стимулиране“ се заменят с „допълнителните трудови възнаграждения“.
§ 4. В приложението към чл. 18, ал. 2 числото „23“ се заменя с „18“, числото „20“ се
заменя с „19“, числото „47“ се заменя с „52“,
числото „7“ се заменя с „8“.
§ 5. В заключителните разпоредби § 3 се
изменя така:
„§ 3. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за дейността на
Комисията за разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разуз-
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навателните служби на Българската народна
армия и нейната администрация (обн., ДВ,
бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2007 г.;
изм., бр. 88 от 2008 г.) е приет с Решение на
комисията, Протокол № 145 от 16.12.2010 г.,
и влиза в сила от деня на обнародването му
в „Държавен вестник“.“
Председател: Ев. Костадинов
10804

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2009 г. за условията и реда за
изследване, съобщаване и отчет на заразеност
с вируса на синдрома на придобитата имунна
недостатъчност (ДВ, бр. 103 от 2009 г.)
§ 1. В раздел I „Общи положения“ се създава чл. 3а:
„Чл. 3а. (1) Всеки пациент има право на
достъп до информацията, отнасяща се до
неговия ХИВ статус.
(2) Лечебните заведения и медицинските
специалисти, които извършват изследвания за
заразеност с ХИВ, са длъжни да гарантират
защита на здравната информация на пациентите, включително на информацията за техния
ХИВ статус, при спазване разпоредбите на
чл. 27 – 28в от Закона за здравето, Закона за
защита на личните данни и нормативните
актове по тяхното прилагане.“
§ 2. Наименованието на раздел III се изменя, както следва:
„Раздел III
Съобщаване на резултата на лицето, изследвано за заразеност с ХИВ, предоставяне и
защита на информацията за ХИВ статуса на
лицето“.
§ 3. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) Медицинският специалист, назначил изследването, съобщава лично резултата на лицето в конфиденциална обстановка
и при условия, позволяващи запазване на
поверителността на информацията.
(2) При съобщаване на резултата от изследването за ХИВ се провежда следтестово
консултиране на лицето съгласно приложение № 7.
(3) Медицинският специалист е длъжен
да информира ХИВ инфектираното лице за
необходимостта да разкрие своя ХИВ статус
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на контактните си лица в риск от заразяване,
както и за необходимостта те да бъдат консултирани и изследвани в структурите по чл. 3.“
§ 4. В раздел III се създават чл. 30а, 30б,
30в и 30г:
„Чл. 30а. Здравната информация, свързана с
ХИВ статуса на лице, не може да се разкрива
или предоставя на трети лица без изричното му писмено съгласие освен в случаите,
предвидени в чл. 30в.
Чл. 30б. С цел предотвратяване на риск
от инфектиране или при установена рискова
експозиция медицинските специалисти могат
да информират контактните лица, че са били
в риск от заразяване с ХИВ, при спазване на
следните условия:
1. самоличността на ХИВ позитивното
лице се запазва в тайна;
2. комуникацията с контактните лица се
извършва по поверителен, непубличен и безопасен начин;
3. контактните лица се насочват за консултиране и изследване в структурите по чл. 3.
Чл. 30в. С цел предотвратяване на риск от
инфектиране при установена професионална
рискова експозиция, свързана с нарушаване целостта на кожата или при контакт на
лигавица и кожа с нарушена цялост, с кръв
и други потенциално инфекциозни телесни
течности или с концентриран вирусен продукт,
се изследват и източникът, и реципиентът.
Чл. 30г. Здравната информация за ХИВ
позитивния статус на лицата се съхранява:
1. под код, изключващ възможността за
идентифицирането на конкретното лице, съгласно чл. 12, ал. 3;
2. под код, издаден от Националната референтна лаборатория за ХИВ;
3. с всички идентификатори за лицето, ако
то е дало своето съгласие при спазване на
изискванията по чл. 3а, ал. 2.“
§ 5. В чл. 33 се създава ал. 4:
„(4) Лечебните заведения с разкрити отделения за лечение на придобит имунен дефицит изпращат информация за всеки случай
с установена диагноза СПИН в срок до пет
работни дни от поставяне на диагнозата на
Министерството на здравеопазването по образец съгласно приложение № 12. Информацията
се предоставя само на хартиен носител и с
осигурен достъп чрез код.“
§ 6. Параграф § 1 – допълнителна разпоредба, се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „лица с повишен риск за инфектиране
с ХИВ“ са:

ВЕСТНИК
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а) лица, употребяващи инжекционно наркотици, лица с анамнестични данни за инжекционна употреба на наркотици и техните
сексуални партньори;
б) лица с рискови манипулации и инжек
ционни практики с непредписани от лекар
продукти;
в) мъже, които правят секс с мъже;
г) жени, които имат сексуални контакти с
мъже, които правят секс с мъже;
д) лица със сексуално предавани инфекции или с анамнестични данни за сексуално
предавани инфекции;
е) новооткрити пациенти с туберкулоза,
суспектни за туберкулоза и контактни лица
на болни с бацилоотделяне;
ж) сексуални партньори на лица с ХИВ
инфекция;
з) лица, жертви на трафик;
и) лица, пострадали от сексуално насилие;
к) лица, практикуващи секс без предпазни
средства или имащи множество сексуални
партньори;
л) лица от страни с високо разпространение на ХИВ и техните сексуални партньори;
м) лица, които са имали сексуални контакти
в страна с високо разпространение на ХИВ;
н) лица, изтърпяващи наказание лишаване
от свобода;
2. „контактни лица на ХИВ инфектираното
лице в риск от заразяване“ са:
а) лица от семейството, които са с анамнестични данни за рискова експозиция;
б) сексуални партньори;
в) лица с анамнестични данни за партньори
при инжекционна употреба на наркотици и
техните сексуални партньори;
г) лица с анамнестични данни за партньори
при рискови манипулации и инжекционни
практики с непредписани от лекар продукти;
3. „професионална рискова експозиция“ е
всеки случай на инцидент, при който лицето
се излага на риск от заразяване с ХИВ чрез
убождане с игла, порязване с остър инструмент,
контакт на лигавица или кожа с нарушена
цялост с кръв и/или друга телесна течност
по време на изпълнение на професионалните
си задължения;
4. за „потенциално инфекциозни телесни
течности“ се приемат ликвор, синовиална,
плеврална, перитонеална, перикардиална и
амниотична течност.“
§ 7. Приложение № 9 към чл. 31, ал. 3 се
изменя, както следва:
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„Приложение № 9
към чл. 31, ал. 3

Форма за съобщаване на случаи с ХИВ/СПИН

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ
1.
2.
3.
4.

Код на пациента от
Националната потвърдителна
лаборатория:

Име на лекаря:
Лечебно/здравно заведение- наименование:
Град:........................... ; Област:.....................
Тел. номер:

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПАЦИЕНТА/ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ

IV. ЛАБОРАТОРНИ ДАННИ
1.

1. Пациент: Име……………………..............................
Презиме…………............Фамилия..................................
2. Пол:
Мъж
Жена
Неизвестно
3. Семейно положение: неомъжена/неоженен
омъжена/оженен
4. ЕГН:
5. Жизнен статус (кодове):
жив починал
6. Жив (ако да, последна известна дата когато е
бил жив): дд,мм,гггг/:
7. Починал (ако да, дата на смъртта):
дд,мм,гггг/:
8. Месторождение(държава):........................................
9. Държави, в които е живял през последните 10
години:......................................................
10. Произхождащ от страна с генерализирана
епидемия
11. Година на пристигане в България:
12. ХИВ статусът е установен в:
гр.с............................................................................
област.......................................................................
13. Постоянно местожителство:
гр.с..........................................................................
област......................................................................

III. ЗАБОЛЯВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ХИВ
ИНФЕКЦИЯ

Сексуално трансмисивни инфекции да
1. Генитален херпес
2. Сифилис
3. Гонорея
4. Трихомонас вагиналис
5. Хепатит Б
6. Хепатит С
7. Хламидия
8. Други
9. Тазововъзпалителна болест
Синдром на остра
ХИВ инфекция
Туберкулоза
Други имунодефицитни състояния

не

2.

Повод за изследването:
скринингово
диагностично
по желание
друг

Дата на първият ХИВ-реактивен тест:
дд,мм,гггг/:
3. Място на провеждане на
изследването:...............................................
4. Дата на последния ХИВ - отрицателен
тест:
дд,мм,гггг/:
5. Вероятна дата на заразяване:
дд,мм,гггг/:
6. Знае ли пациента кой го е инфектирал?
Да
Не

V. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ
НА ПАЦИЕНТА
1.

Лицето желае партньора/ ите му
да бъдат информирани за ХИВ
статуса му от
КВД/РИОКОЗ
лекуващия лекар
лицето
не желае партньора/ ите му
да бъдат уведомени

VI. СЪОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА,
НАСОЧВАНЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ, ГРИЖИ И
ПОДКРЕПА
1.
Лицето е информирано за резултата от
ХИВ изследването:
да
не
2. Пациентът е насочен към лечебно
заведение за лечение на ХИВ инфекция:
да
не
3. Пациентът е насочен към заведение за
лечение на зависимости:
да
не
4. Пациентът е насочен към НПО за грижи и
подкрепа:
да
не
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VII. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДАВАНЕТО НА ХИВ/СПИН НА ТОЗИ ПАЦИЕНТ
Секс с мъже:
да
не
Секс с жени:
да
не
да
не
Секс с бисексуален мъж:
Употребяващ инжекционно наркотици:
да
не
Инжектиране на непредписани лекарства:
да
не

Пациент, на който са преливани
концентрат от фактори за лечение на
хемофилия и други коагулационни
проблеми:

да
не
Хемодиализиран пациент:
да
не
Трансфузия на кръв и кръвни продукти:
да
не
Професионална експозиция на медицински
персонал:
да
не
Немедициска, непрофесионална експозиция,
която може да бъде източник на инфекцията
(акупунктура, татуировки, пробождане на
тялото)
да
не
Лишен от свобода:
да
не; от..........; до..................
Проституиращ:
да
не
Ако да, уточнете продължителността:
1до 5 години
5 до 10 години
Повече от 10 години
Клиент на проституиращ:
да
не
Мобилни групи:
сезонен работник
да
не
шофьор на ТИР
да
не
моряк
да
не
дете на улицата
да
не
бежанец
да
не
мигрант
да
не
Роми:
да
не

Партньор на лице,
употребяващо инжекционно наркотици:
да
не
Партньор на лице,
произхождащо или живеещо в страна с
генерализирана ХИВ епидемия:
да
не
Партньор на лице с документирана
ХИВ инфекция
да
не
Партньор на лице с хемофилия или други
коагулационни проблеми:
да
не
Партньор на лице с
преливане на кръв и кръвни продукти:
да
не

VIII. Бременни жени
Жената е с настояща бременност:
да

не

IX. ДЕЦА

Живородени деца: да
не
Ако да попълнете за всяко дете:

1.
2.









Първо дете:
Дата на раждане на детето:
дд,мм,гггг/:
ХИВ статус на детето:
положителен
отрицателен
неопределен
неизвестно
Кърмено ли е детето?: да

не

Второ дете:
Дата на раждане на детето:
дд,мм,гггг/:
ХИВ статус на детето:
положителен
отрицателен
неопределен
неизвестно
Кърмено ли е детето?: да

не
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X. БОЛЕСТИ, СВИДЕТЕЛСТВАЩИ ЗА СПИН

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Пневмония, рекурентна при възрастни или деца > 13 години
Кандидоза на бронхи, трахея или бели дробове
Кандидоза – езофагеална
Цервикален карцином, инвазивен при възрастни и > 13 години
Кокцидодоидомикоза, дисеминирана или белодробна
Криптококоза, есктрапулмонална
Криптоспоридиоза, интестинална с диария (>1 месец)
Цитомегаловирусна болест (без черен дроб, слезка или лимфни
възли) при пациенти над 1 месечна възраст
Цитомегаловирусен ретинит (със загуба на зрение)
Енцефалопатия, СПИН-свързана
Херпес симплекс: хронични язви (времетраене >1 месец);
или бронхити, пневмонити, или езофагити при пациенти над
1 месечна възраст
Хистоплазмоза, дисеминирана или есктрапулмонална
Изоспориаза, интестинална с диария (>1 месец)
Капоши сарком
Лимфом на Бъркит
Лимфом, имунобластен
Лимфом, първичен, на мозъка
Mycobacterium avium complex & M. Kansasii дисеминирана или
извънбелодробна
Mycobacterium, други видове или неидентифицирани такива,
дисеминирани или екстрапулмонални
Mycobacterium tuberculosis, извънбелодробна
Локализация на туберкулозата:
Милиарна
Плеврит
Друга на дихателния тракт
Централна нервна система
Костно-ставна
Урогенитален тракт
Друга локализация на туберкулозата
Mycobacterium tuberculosis, белодробна при възрастни или
деца > 13 години
Pneumocystis carinii, пневмония
Прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия
Салмонела (не тифоидна) септицемия, рекурентна
Токсоплазмоза на мозъка при пациенти над 1 месечна възраст
Синдром на отслабване, дължащ се на ХИВ
Бактериални инфекции – множествени или рекурентни при деца
под 13 години
Лимфоидна интерстециална пневмония при деца под 13 години

Дата на съобщаване на случая:

да
да
да
да
да
да
да

не
не
не
не
не
не
не

да
да
да

не
не
не

да
да
да
да
да
да
да

не
не
не
не
не
не
не

да

не

да
да

не
не

да

не

да
да
да
да
да
да

не
не
не
не
не
не

да
да

не
не

Попълнил формата : ...........................................
(подпис)
Дата ....................................................

“

4

3

2

1

№
Наименование
на лаборато
рията
Вид използван
тест
м
ж

пол
възраст
Повод за изследване

Разпределение на изследванията (брой)

Справка за извършените лабораторни изследвания за ХИВ през месец................

§ 8. Приложение № 10 към чл. 31, ал. 5 се изменя, както следва:

Кръводаряване
Преливане на кръв и кръвни продукти
Хемодиализирани лица
Бременни
Контактни на ХИВ + лица
Преливане на концентрат от фактори за лечение на
хемофилия и други коагулационни проблеми
Хетеросексуален контакт
Хомо/бисексуален
Проституиращ
ИУН
Проф. експозиция на медицински персонал
Изследвани в лечебни заведения с диференциално
диагностична цел (по медицински показания)
СПИ
ТБ

Резултат

към чл. 31, ал. 5

„Приложение № 10

Мобилно население (сезонни работници, мигранти,
шофьор на ТИР, моряк, бежанец, дете на улицата)

“
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§ 9. Създава се приложение № 12 към чл. 33, ал. 4:

„Приложение № 12

към чл. 33, ал. 4

Форма за съобщаване на случай с диагноза СПИН
Лечебно заведение:
Началник-сектор за лечение на пациенти с ХИВ:
Изготвил: (име и телефон)
Указания за попълване

Поле за попълване

1

2

Код на пациента от НПЛ
Възраст към годината на поставяне на диагноза СПИН
(години)
Пол
(мъж/жена)
Статус на пациента
(жив/починал/неизвестно)
Дата на регистрация на 1-вата опортюнистична инфекция, определяща СПИН
(дд/мм/гггг)
Дата на поставяне на диагноза СПИН
(дд/мм/гггг)
ХИВ подтип
HIV1/HIV2/HIV12 – ХИВ 1 и ХИВ 2
АРВ лечение
(да/не)
Трансмисивна категория
(път на предаване на инфекцията)
МСМ – хомо/бисексуални мъже;
ИУН – инжекционно употребяващи наркотици;
ХЕМО – лице с хемофилия; лице с други коагулопатии;
ТРАНСФУЗ – лице, на което е била трансфузирана кръв или
кръвни продукти;
МАЙК А-ДЕТЕ – предаване от майка на дете;
НОЗОКОМ – нозокомиални инфекции;
НЕИЗВ – неизвестно
Хетеросексуални – трансмисивна категория (допълнителна информация за хетеросексуален път на предаване)
СТРАНАВБ – произхождащ/пребиваващ в страна с висока болестност (в епидемия);
СЕКСБИ – секс с бисексуален мъж;
СЕКСИУН – секс с лице, инжекционно употребяващо наркотици;
СЕКСХЕМО – секс с лице с хемофилия;
СЕКСВБ – секс с лице от страна с висока болестност (в епидемия);
СЕКСХИВ – секс с лице с установена ХИВ инфекция;
СЕКСНЕИЗВ – няма информация за риска или за хетеросексуалния партньор;
НЕПР – неприложимо (за всички трансмисивни категории,
различни от хетеросексуален контакт)
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Предаване от майка на дете – трансмисивна категория (допълнителна информация)
МАЙКАИУН – майката е инжекционно употребяваща наркотици;
МАЙКАВБ – майката е от страна с висока болестност (в епидемия);
МАЙКАХЕТЕРО – майката е инфектирана при хетеросексуален
контакт;
МАЙКАТРАНСФУЗ – майката е инфектирана при трансфузия
на кръв или кръвни продукти;
НЕИЗВ – неизвестно;
НЕПР – неприложимо за гореизброените категории
Дата на ХИВ диагноза
(дата на потвърждаване и съобщаване на ХИВ статуса от Национална потвърдителна лаборатория по ХИВ = дата на издаване
на протокола от НПЛ)
Страна на произход
Страна на гражданство
Регион на произход
Да се определи според страна на произход
ЗАПЕВР – Западна Европа;
ИЗТЕВР – Източна Европа;
ЦЕНТРЕВР – Централна Европа;
СУБАФР – южна част на Африка;
ИЗТАЗИЯПАС – Източна Азия и Тихоокеански регион;
АВСТРАЛНЗ – Австралия и Нова Зеландия;
ЮГАЗИЯ – Южна и Югоизточна Азия;
СЕВАФРБИ – Северна Африка и Близък Изток;
СЕВАМ – Северна Америка;
КАРИБ – Карибски регион;
ЛАТАМ – Латинска Америка;
ЧУЖБИНА – от друга държава, но не се уточнява континент;
НЕИЗВ – неизвестно
СПИН индикаторно заболяване 1
Моля, посочете номер и наименование на заболяването от
списъка с индикаторните заболявания (прил. 2 към чл. 10, т. 2)
СПИН индикаторно заболяване 2
Моля, посочете номер и наименование на заболяването от
списъка с индикаторните заболявания (прил. 2 към чл. 10, т. 2)
СПИН индикаторно заболяване 3
Моля, посочете номер и наименование на заболяването от
списъка с индикаторните заболявания (прил. 2 към чл. 10, т. 2)
СПИН индикаторно заболяване 4
Моля, посочете номер и наименование на заболяването от
списъка с индикаторните заболявания (прил. 2 към чл. 10, т. 2)
Дата на смърт
(дд/мм/гггг)
Дата на съобщаване на смъртта
(дд/мм/гггг)
“
40
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Професионално обучение,
информационни дейности и разпространение
на научни знания“ по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 69 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 56
от 2010 г.)
§ 1. В чл. 14, ал. 1, т. 2 думите „една или
повече от специалностите“ се заменят с „едно
или повече професионални направления“.
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите, когато организациите по
чл. 4, ал. 1 са възложители по чл. 7 ЗОП, общата продължителност на всички дейности по
един проект не може да надхвърля 24 месеца.“
§ 3. В чл. 22, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 2 се правят следните изменения:
а) в буква „б“ след думата „преподавателите“ се добавя „в размер не повече от 18 лв.
на 100 км“;
б) в буква „з“ след думата „обучаваните“ се
добавя „в размер не повече от 18 лв. на 100 км“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. административни разходи за организация
и управление на обучението, включително и:
а) разходи за доставка на телефонни услуги
в размер не повече от 30 лв. на месец;
б) разходи за доставка на интернет услуги в
размер не повече от 30 лв. на месец.“
§ 4. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В т. 5 след думата „брой“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на транспортни разходи за гориво и билети за обществен
транспорт“.
2. В т. 7 думите „телефон, интернет,“ се
заличават.
§ 5. В чл. 29, ал. 1 се създава т. 6:
„6. наложена на ползвателя на помощта
финансова корекция, определена по 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 (ДВ, бр. 53
от 2010 г.).“
§ 6. В чл. 32, ал. 1 след думата „месеца“ се
добавя „съгласно чл. 17, ал. 1 или 24 месеца
съгласно чл. 17, ал. 2“.
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§ 7. В чл. 35 думите „началната дата и“ се
заменят с „началната и крайната дата, и за“.
§ 8. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „чл. 39, ал. 2, съответно
ал. 3“ се заменят с „чл. 13, ал. 3 в случаите на
междинно плащане, съответно чл. 40, ал. 2 в
случаите на окончателно плащане“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) След приемане на документите за
плащане на заявката за плащане се поставя
уникален идентификационен номер, който се
предоставя и на ползвателя на помощта.“
§ 9. В чл. 40, ал. 1 думите „не по-късно от
15 работни дни“ се заличават.
§ 10. Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1,
т. 2 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 14, ал. 1, т. 2
Списък на професионалните направления за
институциите по чл. 14, ал. 1, т. 2
1. Растениевъдство
2. Растителна защита
3. Животновъдство
4. Ветеринарна медицина
5. Горско стопанство
6. Науки за земята
7. Икономика.“
§ 11. В секция „З Списък на изискваните
документи“ от приложение № 6 към чл. 26,
ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 4 след думата „кандидатът“ думата
„се“ се заличава.
2. В т. 6 думите „акредитираните специалности“ се заменят с „акредитираните професионални направления“, а думите „посочените
специалности“ се заменят с „посочените професионални направления“.
3. В т. 12 думите „за разходи по чл. 22, ал. 1,
т. 1, извършени преди датата на подаване на
заявлението за подпомагане“ се заличават.
§ 12. В приложение № 8 към чл. 26, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В т. 5 след думата „кандидатът“ думата
„се“ се заличава.
2. В т. 7 думите „акредитираните специалности“ се заменят с „акредитираните професионални направления“, а думите „посочените
специалности“ се заменят с „посочените професионални направления“.
3. В т. 13 думите „за разходи по чл. 22, ал. 1,
т. 1, извършени преди датата на подаване на
заявлението за подпомагане“ се заличават.
§ 13. В частта „Като доказателство за посоченото прилагам:“ в приложение № 10 към
чл. 34, ал. 1 се правят следните изменения:
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1. Ред „Копие от регистрационна карта по
реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), заверено
от ОД „Земеделие и гори“
“
се изменя така:
„Копие от регистрационна карта по реда на
Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), заверено от ОД
„Земеделие“
“.
2. Ред „Удостоверение за актуално състояние/
актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическото лице и копие
от регистрационна карта на юридическото лице
по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), заверено
от ОД „Земеделие и гори“
“
се изменя така:
„Удостоверение за актуално състояние/актуално удостоверение за вписване в търговския
регистър на юридическото лице и копие от
регистрационна карта на юридическото лице
по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските
производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), заверено
от ОД „Земеделие“
“.
3. Ред „Служебна бележка от юридическото лице, удостоверяваща, че лицето е наето с
трудов договор; копие от регистрационна карта
на юридическото лице по реда на Наредба
№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на
регистър на земеделските производители (ДВ,
бр. 10 от 1999 г.), заверено от ОД „Земеделие
и гори“; удостоверение за актуално състояние
на юридическото лице/актуално удостоверение
за вписване в търговския регистър
“
се изменя така:
„Служебна бележка от юридическото лице,
удостоверяваща, че лицето е наето с трудов
договор; копие от регистрационна карта на
юридическото лице по реда на Наредба № 3 от
1999 г. за създаване и поддържане на регистър
на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от
1999 г.), заверено от ОД „Земеделие“; удостоверение за актуално състояние на юридическото
лице/актуално удостоверение за вписване в
търговския регистър
“.
§ 14. В приложение № 11 към чл. 34, ал. 2
се правят следните изменения:
1. В т. 1.1 думите „ОД „Земеделие и гори“
се заменят с „ОД „Земеделие“.
2. В т. 2.2 думите „ОД „Земеделие и гори“
се заменят с „ОД „Земеделие“.
3. В т. 3.2 думите „ОД „Земеделие и гори“
се заменят с „ОД „Земеделие“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Разпоредбите на § 11 и 12 влизат в
сила от 1 февруари 2011 г.
§ 16. Заявленията за подпомагане, които
са подадени от висши училища до 30 ноември
2010 г., се одобряват съгласно Списък на специалностите за институциите по чл. 14, ал. 1,
т. 2 от приложение № 3 към чл. 14, ал. 1, т. 2
или съгласно Списък на професионалните
направления за институциите по чл. 14, ал. 1,
т. 2 от приложение № 3 към чл. 14, ал. 1, т. 2.
§ 17. Организациите по чл. 4, ал. 1, които са
възложители по чл. 7 ЗОП, могат да подадат
до Централното управление на РА искане за
промяна на срока за изпълнение на проекта
съгласно чл. 17, ал. 2 и обявения времеви
график съгласно чл. 32, ал. 1 в срок до един
месец от влизане в сила на наредбата.
§ 18. В чл. 17 от Наредба № 20 от 2008 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване
на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 65 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 24
от 2009 г. и бр. 50 от 2010 г.) се създава ал. 11:
„(11) Редът по ал. 10 не се прилага за
допустими разходи, при които е определен
максимално допустимият им размер съгласно
чл. 7, ал. 4.“
§ 19. В чл. 17 от Наредба № 21 от 2008 г.
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 66 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2010 г.) се създава ал. 11:
„(11) Редът по ал. 10 не се прилага за
допустими разходи, при които е определен
максимално допустимият им размер съгласно
чл. 9, ал. 1.“
§ 20. В Наредба № 22 от 2008 г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Първоначално залесяване на
неземеделски земи“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 67 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 24
от 2009 г. и бр. 50 от 2010 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 5 след думите „подпомагане са“
се добавя „залесяването на пасища и ливади и“.
2. В чл. 17 се създава ал. 11:
„(11) Редът по ал. 10 не се прилага за
допустими разходи, при които е определен
максимално допустимият им размер съгласно
чл. 9, ал. 1 и 2.“
За министър: Цв. Димитров
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Прилагане на стратегиите
за местно развитие“ и по мярка „Управление
на местни инициативни групи, придобиване
на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните
инициативни групи, прилагащи стратегии за
местно развитие“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 1 от 2010 г.; изм., бр. 38 и 55
от 2010 г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 5 се създават точки от
5 до 9:
„5. условието в чл. 4, ал. 2, чл. 14, ал. 2,
т. 2 и 3 и чл. 15, ал. 1 от Наредба № 24 от
2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Обновяване и развитие на населените места“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 71
от 2008 г.; изм., бр. 11, 45, 55 и 78 от 2010 г.);
6. условието в чл. 4, ал. 2, т. 1, чл. 14,
ал. 2, т. 2 и чл. 15, ал. 1 от Наредба № 25 от
2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Основни услуги за населението и икономиката
в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 72 от 2008 г.; изм., бр. 11, 37,
45, 55 и 78 от 2010 г.);
7. изискването по мярка 321 „Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони“ и мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места“ от ПРСР да
кандидатстват само общини, които са извън
агломерационните ареали;
8. условието да се подпомагат проекти
за водоснабдителни и/или канализационни
системи и съоръжения само на територията
на населени места, включени в приложение
№ 2 към чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 25 от
2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Основни услуги за населението и икономиката
в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.;
9. условието в чл. 4, ал. 2, т. 2, чл. 13,
ал. 1, т. 1 и чл. 14, т. 1 от Наредба № 32 от
2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Насърчаване на туристическите дейности“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 83 от
2008 г.; изм., бр. 55 от 2010 г.).“
§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 25:
„25. „Общини, които са извън агломерационните ареали“ са общини, посочени в
приложение № 1 към чл. 14, ал. 1, т. 1 от
Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Обновяване и развитие на
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населените места“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
и приложение № 1 към чл. 14, ал. 1, т. 1 от
Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Съгласно чл. 71, параграф 1, втора
алинея от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на
Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони
от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 277,
21.10.2005 г., и Българско специално издание:
глава 03, том 66) § 1 влиза в сила от 25 август
2010 г. и се прилагат за заявления за избор
на МИГ, подадени след 24 август 2010 г., като
сключването на договори за предоставяне на
финансова помощ между МИГ и одобрените
кандидати за дейности и мерки, включени в
стратегия за местно развитие на основание
чл. 11, ал. 5, т. 5 до 9, не се допуска до датата
на одобряване от Европейската комисия на
изменението в Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г., с
което се въвежда правото да не се спазват
критериите за разграничаване с оперативните
програми на проектите и дейностите по мерките от ос 3 в стратегиите за местно развитие.
За министър: Цв. Димитров
11167

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2007 г. за информационния
регистър на културните организации (обн.,
ДВ, бр. 26 от 2007 г.; попр., бр. 28 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 3 точка 4 се отменя.
§ 2. В чл. 5 се създава нова ал. 3:
„(3) В преписката по ал. 1 се класират заявлението по чл. 3, ал. 1 с приложените към
него заверени копия на документи, информационната карта по чл. 6, ал. 1, указанията по
ал. 2 и удостоверението по чл. 8, ал. 3 или
отказът за издаване на удостоверение.“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Регистърът върху хартиен носител се
води в томове, които се образуват от подредените информационни карти по реда на
вписването им. Номерирането на информационните карти и на томовете започва всяка
календарна година. На корицата на всеки том
се отбелязват наименованието на регистъра
и номерът на тома.“
2. Създава се нова ал. 5:
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„(5) Достъпът до информацията в регистъра
се осъществява чрез справка. Всеки може да
поиска изготвяне на справка за вписаната
информация след подаване на писмено искане до министъра на културата. Справката
се предоставя в 14-дневен срок от подаване
на искането.“
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Всяка културна организация се вписва
в регистъра с индивидуален регистрационен
номер, който се състои от пореден номер на
вписването в информационния регистър и от
поредния номер на вписването за съответната
календарна година.“
2. Алинеи 1 и 2 стават съответно ал. 2 и 3.
§ 5. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби думите „и удостоверение за
данъчна регистрация“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 6. Тази наредба влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: В. Рашидов
10825

КОМИСИЯ
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2006 г. за изискванията към
счетоводството, формата и съдържанието на
финансовите отчети, справките, докладите и
приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните
дружества (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм., бр.
55 от 2007 г., бр. 51 от 2008 г., бр. 49 и бр. 89
от 2010 г.)
§ 1. В член 17 ал. 6 се изменя така:

ВЕСТНИК
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„(6) Сумите по ал. 1 – 5 включват вноски
към фондове, такси или приравнени на тях,
събирани с премията.“
§ 2. В приложение № 2.2 към чл. 6, ал. 1,
т. 2 се прави следната промяна:
В справка № ГБ.3.1: ОБЩИ ДАННИ ЗА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ КЪМ
31.12........ ГОДИНА – I част – след колона със
заглавие „ПОЛУЧЕНИ ПРЕМИИ“ се създава
нова колона със заглавие „НАЧИСЛЕН ДАНЪК
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ“.
§ 3. В приложение № 3.2 към чл. 7, ал. 1,
т. 2 (б) се прави следната промяна:
В справка № ТБ.3: ОБЩИ ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ ОТ 01.01.
ДО КРАЯ НА ................ ТРИМЕСЕЧИЕ НА
................. ГОДИНА – след колона със заглавие „ПОЛУЧЕНИ ПРЕМИИ“ се създава нова
колона със заглавие „НАЧИСЛЕН ДАНЪК ПО
ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ“.
§ 4. В приложение № 4.2 към чл. 8, т. 2 се
прави следната промяна:
В справка № МБ.1: ОБЩИ ДАННИ ЗА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ...............
НА ................. ГОДИНА – след колона със
заглавие „ПОЛУЧЕНИ ПРЕМИИ“ се създава
нова колона със заглавие „НАЧИСЛЕН ДАНЪК
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ“.
Преходна и заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата се издава на основание § 12,
ал. 2 във връзка с чл. 99, ал. 3 и чл. 101, ал. 1,
т. 3 от Кодекса за застраховането и е приета с
Решение № 124-Н от 29.12.2010 г. на Комисията
за финансов надзор.
Председател: Ст. Мавродиев
26
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БРОЙ 5

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-164
от 17 декември 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 3 във връзка с чл. 12, ал. 7 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Разлог,
Решение № 156 по протокол № 8 от 28.10.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Разлог, становище
от Регионалния инспекторат по образованието – Благоевград, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448
от 20.04.2010 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради липса на ученици
от V до VІІІ клас, преустановяване на образователно-възпитателния процес в прогимназиалния
етап и привеждане статута на училището в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 1 от
Закона за народната просвета преобразувам ОУ
„Св. Климент Охридски“ – с. Добърско, община
Разлог, област Благоевград, в НУ „Св. Климент
Охридски“ – с. Добърско, община Разлог, област
Благоевград.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Имуществото на ОУ „Св. Климент Охридски“ – с. Добърско, община Разлог, област
Благоевград, ще продължи да се ползва от преобразуваното училище.
3. Учениците от прогимназиалния етап на ОУ
„Св. Климент Охридски“ – с. Добърско, община
Разлог, област Благоевград, да се пренасочат
към ОУ „Никола Парапунов“ – гр. Разлог, област
Благоевград, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на учениците
от прогимназиалния етап на ОУ „Св. Климент
Охридски“ – с. Добърско, община Разлог, област
Благоевград, да се съхранява в ОУ „Никола Парапунов“ – гр. Разлог, област Благоевград.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
11015

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-165
от 17 декември 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП във връзка с чл.
12, ал. 1 и 3 ППЗНП, становище с вх. № 0502-246
от 08.11.2010 г. на началника на Регионалния инспекторат по образованието – Бургас, за промяна
в адреса на открития със Заповед № РД-14-180 от
13.09.2006 г. Ресурсен център за подпомагане на
интегрираното обучение и възпитание на деца и

ученици със специални образователни потребности – Бургас, и писмо с изх. № РД-22-1625 от
25.10.2010 г. на директора на Ресурсния център
за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности – Бургас, изменям
Заповед № РД-14-180 от 13.09.2006 г., както следва:
В т. 2 текстът „ул. Индустриална 1, ет. 2 на
ученическото общежитие на Професионалната
гимназия по морско корабоплаване и риболов
„Св. Никола“ – Бургас“, да се чете: „гр. Бургас,
к-с „Изгрев“, в сградата на СОУ „Йордан Йовков“,
първи етаж, разгърната застроена площ 125 кв. м“.
11016

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-166
от 20 декември 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП във връзка с
мотивиран доклад от финансиращия орган поради
необходимостта от управление и стопанисване на
имуществото на Учебния център със седалище
София, район „Слатина“, и официален адрес бул.
Цариградско шосе 125, бл. 5, изменям Заповед
№ РД-14-158 от 24.11.2010 г. за преобразуване на
Центъра за отдих и обучение със седалище София, район „Слатина“, и официален адрес бул.
Цариградско шосе 125, бл. 5, в Учебен център
със седалище София, район „Слатина“, и официален адрес бул. Цариградско шосе 125, бл. 5,
както следва:
В т. 2 от заповедта определям численост на
персонала в обслужващото звено – 43 щатни
бройки.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
43

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-167
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна профилирана
гимназия „Класик“ – Пловдив, изменям Заповед
№ 14-91 от 30.05.2000 г. (ДВ, бр. 51 от 2000 г.),
изменена и допълнена със Заповед № 14-138 от
10.07.2002 г. (ДВ, бр. 73 от 2002 г.), изменена и
допълнена със Заповед № 14-196 от 9.09.2002 г.
(ДВ, бр. 89 от 2002 г.), изменена и допълнена със
Заповед № 14-116 от 23.07.2003 г. (ДВ, бр. 72 от
2003 г.), както следва:
Думите „Рени Миланова Арабаджийска“ се
заменят с „Рени Миланова Илиева“.
11017

Министър: С. Игнатов

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН
ЗАПОВЕД № РД-14-168
от 21 декември 2010 г.

На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частно основно училище
с чуждоезиково обучение „Класик“ – Пловдив,
изменям Заповед № РД-14-28 от 20.05.1997 г. (ДВ,
бр. 49 от 1997 г.), изменена и допълнена със Заповед
№ 14-102 от 17.11.1998 г. (ДВ, бр. 146 от 1998 г.),
изменена и допълнена със Заповед № 14-139 от
10.07.2002 г. (ДВ, бр. 73 от 2002 г.), изменена и
допълнена със Заповед № 14-94 от 4.06.2004 г.
(ДВ, бр. 53 от 2004 г.), изменена и допълнена
със Заповед № 14-7 от 7.01.2010 г. (ДВ, бр. 10 от
2010 г.), както следва:
Думите „Рени Миланова Арабаджийска“ се
заменят с „Рени Миланова Илиева“.
Министър: С. Игнатов
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ЗАПОВЕД № РД-14-171
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗНП и чл. 21,
ал. 1, т. 4 ППЗНП, протокол на експертна комисия, назначена със Заповед № РД-09-175 от
15.02.2009 г., изменена със Заповед № РД-09-385
от 08.04.2010 г. на министъра на образованието,
младежта и науката за закриване на частни детски
градини и училища, и предложение на началника
на Регионалния инспекторат по образованието – Габрово, закривам Частна детска градина
„Сияние“ – Габрово, открита със Заповед № РД14-56 от 08.06.1998 г., изм. със Заповед № РД-14-43
от 23.06.2001 г., изм. със Заповед № РД-14-162 от
14.10.2004 г. на министъра на образованието и
науката, от ЕТ „Пепина – Пепа Петкова“, представляван от Пепа Петкова Петкова.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
11021

Министър: С. Игнатов

11018
ЗАПОВЕД № РД-14-169
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частeн професионален
колеж по спорт „БИО ФИТ“ – София, изменям
Заповед № 14-47 от 13.05.2010 г. (ДВ, бр. 41 от
2010 г.), както следва:
В т. 5 думите „Юлия Михайлова Марекова“
се заменят с „Юлиан Богданов Карабиберов“.
Министър: С. Игнатов
11019
ЗАПОВЕД № РД-14-170
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗНП и чл. 21,
ал. 1, т. 4 ППЗНП, протокол на експертна комисия, назначена със Заповед № РД-09-175 от
15.02.2009 г., изменена със Заповед № РД-09-385
от 08.04.2010 г. на министъра на образованието,
младежта и науката за закриване на частни детски
градини и училища, и предложение на началника
на Регионалния инспекторат по образованието – Габрово, закривам Частна детска градина с
изучаване на английски език „Теди“ – Габрово,
открита със Заповед № РД-14-70 от 02.07.1998 г.
на министъра на образованието и науката, от ЕТ
„Теди – Татяна Дренска“ – Габрово, представляван от Татяна Колева Дренска.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
11020

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-67
от 2 декември 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия на гр. Дългопол
(кадастрален район 502) и застроените територии
около строителните граници (кадастрални райони
503 и 504), община Дългопол, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 21.10.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
10868

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-68
от 2 декември 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за част от район „Витоша“, Столична община,
включваща кв. Павлово, ж.к. Бъкстон, кв. Манастирски ливади – запад, кв. Киноцентъра, в.
з. Бояна, кв. Бояна и в. з. Беловодски път, при
граници: бул. Цар Борис ІІІ, бул. Тодор Каблешков,
бул. България, Околовръстен път, Драгалевци,
ул. Кумата, ул. Боянска, ул. Невена Коканова,
границата на Природен парк „Витоша“, ул. Синята
скала, ул. Къпина, ул. Меча поляна.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.06.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
10869

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-69
от 14 декември 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за част от район „Витоша“, Столична община,
включваща Княжево, при граници: район „Овча
купел“, бул. Цар Борис ІІІ, ул. Меча поляна,
Природен парк „Витоша“.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.06.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
10870

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-70
от 14 декември 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Петрич (без територията на
жп гара Петрич – кадастрален район 990) и за
с. Ръждак, община Петрич, област Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протоколи от 22.10.2008 г. и
25.02.2009 г. на Службата по геодезия, картография
и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
10871

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
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ЗАПОВЕД № РД-18-71
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Калайджии, община Златарица,
област Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 23.07.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
10872
ЗАПОВЕД № РД-18-72
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Златарица, община Златарица,
област Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 23.07.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
10873
ЗАПОВЕД № РД-18-73
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Смилян и за с. Баблон, община
Смолян, област Смолян.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.03.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Смолян.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
10874

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
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НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

(Продължение от бр. 4)

ЗАПОВЕД
№ РД-07-885 от 6 декември 2010 г.
№ ЗЦУ-1693 от 13 декември 2010 г.
Приложение
№ 8
Приложение 8

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
ЗА 2010 ГОДИНА

Годишният отчет на пенсионноосигурително дружество се попълва от всички лицензирани пенсионноосигурителни
дружества, на основание на Закона за статистиката и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Представянето на годишния отчет в срок до 31 март 2011 г. е задължително съгласно ЗКПО, Закона за статистиката и
Националната статистическа програма за 2011 година. Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл.276 от
ЗКПО и чл.52 от Закона за статистиката.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

Стр.

1

Справка за предприятието през 2010 година

2

2

Справка за група предприятия през 2010 година

4

3

Баланс към 31.12. 2010 година

6

4

Отчет за доходите за 2010 година

10

5

Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2010 година

13

6

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2010 година

15

7

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

16

8

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

18

9

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

22

10

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

24

11

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

29

12

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

35

1
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БРОЙ 5

СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс ***

Телефони ***

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

Код по ЕКАТТЕ**

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

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

Относителен дял от капитала в %

Националност на
чуждестранното участие

%
участие

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

не

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

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

3
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Приходи от такси и удръжки в хил. лв. ( консолидиран за 2010 г.)
(код 1610, колона 1 от Отчета за доходите)
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УКАЗАНИЯ

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

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

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

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

БАЛАНС КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА

АКТИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Код на
реда

а

б

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

0011

2. Сгради

0012

3. Машини и оборудване

0013

4. Автомобили

0014

5. Други нетекущи материални активи

0015

6. Разходи за придобиване и ликвидация на нетекущи материални активи

0016

Общо за група I:

0010

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

0021
0022
0023
0024
0020

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

0031

1.1. Дялово участие

0032

1.2. Ценни книжа

0033

1.3. Други нетекущи финансови активи

0034

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

0035
0030
0040

V. Други нетекущи активи, в т.ч.
1. Отсрочени данъчни активи
2. Разходи за бъдещи периоди

0041
0042

Общо за група V:

0045

Общо за раздел “А”:

0100

Б. Текущи активи
І. Материални запаси

0050

II. Текущи вземания
1. Вземания от свързани предприятия

0061

2. Вземания от клиенти и доставчици

0062

3. Съдебни и присъдени вземания

0063

4. Данъци за възстановяване

0064

5. Авансово платен данък

0065

6. Други текущи вземания
Общо за група II:
6

0066
0060

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

АКТИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

0071

1.1. Финансови активи в свързани предприятия

0072

1.2. Ценни книжа

0073

1.3. Други текущи финансови активи

0074

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

0075
0070

IV. Парични средства
1. Парични средства в брой
- от тях: левовата равностойност на чуждестранната валута
2. Парични средства по разплащателни сметки
- от тях: левовата равностойност на чуждестранната валута
3. Парични средства по банкови депозити

0076
0077
0078
0079
0081

- от тях: левовата равностойност на чуждестранната валута

0082

- Парични средства по банкови депозити със срок на падежа до 1 година

0083

4. Блокирани парични средства

0084

- от тях: левовата равностойност на чуждестранната валута
5. Парични еквиваленти
- от тях: левовата равностойност на чуждестранната валута
Общо за група IV:
V. Разходи за бъдещи периоди

0085
0086
0087
0080
0090

Общо за раздел “Б”:

0200

СУМА НА АКТИВА (А+Б)

0300

В. Условни активи

0350

7

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

ПАСИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Код на
реда

а

б

А. Собствен капитал
I. Основен капитал
1. Регистриран капитал

0411

- акционерен капитал:

0412

- котирани акции на финансови пазари

0413

- некотирани акции на финансови пазари

0414

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

0415
0416
0417
0410

IІ. Резерви
1. Премии от емисия

0421

2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

0422

3. Целеви резерви, в т.ч:

0423

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

0424
0425
0420

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

0431

1.1. Неразпределена печалба

0432

1.2. Непокрита загуба

0433

1.3. Еднократен ефект от промяна в счетоводната политика

0434

2. Текуща печалба

0435

3. Текуща загуба

0436

Общо за група ІІІ:

0430

Общо за раздел “А”:

0400

Б. Специализирани резерви
1. Пенсионен резерв

0511

1.1. УПФ

0512

1.2. ДПФ

0513

2. Резерв за гарантиране на минимална доходност
2.1. УПФ

0514
0515

2.2. ППФ

0516

Общо за раздел “Б”:

0500

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

0611
0612
0610

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

0621
0622

Общо за група II:

0620

Общо за раздел “В”:

0700

8

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

ПАСИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

0811

1.1. Пенсионен резерв към УПФ

0812

1.2. Пенсионен резерв към ДПФ

0813

1.3. Други

0814

2. Задължения към свързани предприятия

0815

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

0816

- към банки

0817

4. Задължения към доставчици и клиенти

0818

5. Задължения по търговски заеми

0819

6. Задължения към персонала

0820

7. Задължения към осигурителни предприятия

0821

8. Данъчни задължения

0822

9. Провизии

0823

10. Други текущи задължения

0824

Общо за група I:

0810

II. Приходи за бъдещи периоди

0850

Общо за раздел “Г”:

0800

СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

0900

Д. Условни пасиви

0950

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

9

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2010 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Код на
реда

а

б

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

1120

2. Разходи за външни услуги, в т.ч:

1130

- за реклама

1131

- за банка попечител

1132

- за инвестиционни посредници

1133

- за осигурителни посредници

1134

3. Разходи за амортизации

1140

4. Разходи за възнаграждения

1150

5. Разходи за осигуровки

1160

6. Разходи за командировки

1170

7. Други разходи, в т.ч.:

1180

- обезценка на активи
- провизии
Общо за група І:

1181
1182
1100

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

1010

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

1020

3. Други суми с корективен характер
Общо за група ІІ:

1030
1000

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

1210

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

1220

- от преоценка

1221

- комисионни на инвестиционни посредници

1222

3. Разходи по операции с чуждестранна валута

1230

4. Други разходи, в т.ч:

1240

- за инвестиционни имоти
Общо за група ІІІ:

1241
1200

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

1361

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

1362

- от преоценка

1366

- комисионни на инвестиционни посредници

1367

3. Разходи по операции с чуждестранна валута

1363

4. Други разходи, в т.ч:

1364

- за инвестиционни имоти
Общо за група ІV:
10

1365
1360

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

V. Заделени специализирани резерви
1. Пенсионен резерв за УПФ

1371

2. Пенсионен резерв за ДПФ

1372

3. Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

1373

4. Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

1374

Общо за група V:

1370

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

1300

В. Печалба от дейността

1310

VІ. Извънредни разходи

1250

Г. Общо разходи (Б+VІ)

1350

Д. Счетоводна печалба

1400

VІІ. Данъчен разход/приход

1450

Е. Печалба (Д - VІІ)

0454

Всичко (Г + VІІ + Е)

1500

11

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

1551

2. От ППФ

1552

3. От ДПФ

1553

4. От ДПФПС

1554

Общо за група І:

1610

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

1621

2. Приходи от дялово участие, в т.ч:

1622

- дивиденти

1623

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

1624

- от преоценка

1628

4. Приходи от операции с чуждестранна валута

1625

5. Други приходи, в т.ч:

1626

- от инвестиционни имоти

1627

Общо за група ІІ:

1620

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

1631

2. Приходи от дялово участие, в т.ч.

1632

- дивиденти

1633

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

1634

- от преоценка

1638

4. Приходи от операции с чуждестранна валута

1635

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

1636

- от инвестиционни имоти

1637

Общо за група ІІІ:

1630

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

1641

2. На ППФ

1642

Общо за група ІV:

1640

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

1600

В. Загуба от дейността

1810

V. Извънредни приходи

1750

Г. Общо приходи (Б+V)

1800

Д. Счетоводна загуба

1850

Е. Загуба (Д+VII)

0455

Всичко (Г+Е)

1900

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

12

2211
2212
2213
2214
2215
2200

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

6. Парични потоци от операции с чуждестранна валута

7. Платени и възстановени данъци върху печалбата

8. Плащания при разпределения на печалби

9. Други парични потоци от основна дейност

Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2300

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

2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи

3. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи

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

5. Парични потоци от операции с чуждестранна валута

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

- от инвестиционни имоти

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)

1

постъпления
2

плащания
3

нетен поток
4

постъпления
5

плащания

Предходен период
6

нетен поток

(Хил. левове.)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

2210

2207

1.6. Други
2209

2206

1.5. Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

4. Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници

2205

1.4. Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

2208

2204

1.3. Пенсионен резерв за ДПФ

3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения

2203

1.2. Пенсионен резерв за УПФ

2. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

2202

1.1. Такси

1. Парични потоци от/към ПФ

2201

а

А. Парични потоци от оперативна дейност

б

Наименование на паричните потоци

Текущ период

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2010 ГОДИНА
Код на
реда

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

БРОЙ 5
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 1

13

14
б

Наименование на паричните потоци

а

2405
2406

5. Плащания на задължения по лизингови договори

6. Парични потоци от операции с чуждестранна валута

2500
2600
2700

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

Д. Парични средства в началото на периода

Е. Парични средства в края на периода

2407

2404

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

2400

2403

3. Парични потоци, свързани с получени заеми

Всичко парични потоци от финансова дейност (В)

2402

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

Лице за контакт:

Х

Х

Х

2

3

нетен поток

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

плащания

Х

Х

Х

4

постъпления

Дата:

Х

Х

Х

5

(Хил. левове.)

(телефон)

6

нетен поток

(подпис)

плащания

Предходен период

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

Х

Х

Х

1

постъпления

Текущ период

72

7. Други парични потоци от финансова дейност

2401

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

В. Парични потоци от финансова дейност

Код на
реда

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 5

а

6120

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

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

1

в началото
на периода

2

2а

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

Дата:

3

на излезлите през
периода

Отчетна стойност на нетекущите активи

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

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ ( ДЪЛГОТРАЙНИТЕ ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

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

БРОЙ 5
С Т Р. 7 3

15

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

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

2330

Дългосрочни

2331

Краткосрочни

2332

II. Държавни ценни книжа
Дългосрочни
Краткосрочни

2340
2341
2342

III. Други дългови документи и права

2350

1. Други дългосрочни дългови документи и права

2360

16

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 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

б

1

2

a
2. Други краткосрочни дългови документи и права

С Т Р. 7 5
(Хил. левове)
Преоценена стойност към
31.12.2010
3

2370

Нефинансови предприятия

2371

Търговски банки

2372

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

2373

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

2374

Застрахователни компании и пенсионни фондове

2375

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2377

IV. Финансови деривати на:

2380

Нефинансови предприятия

2381

x
x

Търговски банки

2382

x

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

2383

x

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

2384

x

Застрахователни компании и пенсионни фондове

2385

x

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

x

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

x

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

2400

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

18

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 5
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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.
20

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

7. В раздел 2 на формуляра се попълва информация за отработеното време и движението на персонала: приети и напуснали.
На кодове 1910, 1911, 1930 и 1931 се посочват действително отработените дни и часове на персонала, като тези на работещите на
непълно работно време не се преизчисляват към пълна заетост. В отработените часове се включват и тези за извънреден труд. На код
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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(име,презиме,фамилия)

(телефон)

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

82

в т.ч. за персонал, зает с НИРД

А. РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Текущи разходи за НИРД

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

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

Обслужвана икономическа дейност (двузначен код по КИД - 2008)

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 5

а

320

311

321

331

Изследователи

Технически персонал

Помощен персонал

1

а

420

Технически персонал

411

421

431

Изследователи

Технически персонал

Помощен персонал

1

2

в т.ч.
жени
3

общо
4

в т.ч.
жени
5

6

в т.ч.
жени
7

общо

6

7

общо
8

в т.ч.
жени

бакалаври и
магистри

9

общо

9

10

11

11

общо

12

в т.ч.
жени

13

общо

13

общо
14

в т.ч.
жени

14

в т.ч.
жени

15

общо

16

в т.ч.
жени

Друго
образование

(Среден брой през годината)

12

в т.ч.
жени

Средно
образование

общо

Хуманитарни
науки

(Среден брой през годината)

Обществени
науки

Професионално
обучение след
завършено
средно
образование

10

в т.ч.
жени

Селскостопански науки

професионални
бакалаври
в т.ч.
общо
жени

8

в т.ч.
жени

Медицински
науки

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

5

общо

Технически
науки

ВЕСТНИК

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

401

Персонал - общо

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

430

410

Изследователи

Помощен персонал

400

Персонал - общо

б

общо

4

в т.ч.
жени

Висше
образование

3

общо

Естествени
науки

ДЪРЖАВЕН

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

Общо

2

в т.ч.
жени

Общо
общо

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

301

Персонал - общо

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

330

310

Технически персонал

Помощен персонал

300

Изследователи

б

Персонал - общо

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

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

БРОЙ 5
С Т Р. 8 3

25

26

510

500

б

1

общо

в т.ч. изследователи

Персонал - общо

610

600

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

б

1

общо
2

в т.ч.
жени

Общо

3

общо
4

в т.ч.
жени

българско

3

общо
5

5

общо
7

общо

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

6

в т.ч.
жени
8

в т.ч.
жени

на друга
европейска
държава

6

в т.ч.
жени

25 - 34 г.
общо

на държава
членка на ЕС

4

в т.ч.
жени

под 25 г.

9

общо

11

общо

12

в т.ч.
жени

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

10

в т.ч.
жени

на държава
от Централна
и Южна
Америка

9

11

общо

13

общо

14

в т.ч.
жени

16

в т.ч.
жени

Дата:

общо

на държава
от Африка

15

13

14

в т.ч.
жени

(телефон)

(подпис)

17

общо

18

в т.ч.
жени

на други
държави

(Среден брой през годината)

12

общо

65 и повече г.

(Среден брой през годината)

в т.ч.
жени

55 - 64 г.

на държава
от Азия

10

в т.ч.
жени

45 - 54 г.
общо

Гражданство:

8

на държава
от Северна
Америка

7

общо

в т.ч.
жени

35 - 44 г.

ДЪРЖАВЕН

а

Код на
реда

2

в т.ч.
жени

Общо

84

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

в т.ч. изследователи

Персонал - общо

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

а

Код на
реда

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, фирми, научни институти и организации, Българската академия на науките,
Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници и други организации на самостоятелен баланс, които
независимо от вида на основната си дейност през 2010 г. са извършвали научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - т.е.
ако поне едно лице от персонала през цялата година е било заето с НИРД. В карето “Обслужвана икономическа дейност” се посочва
кода на отрасловия раздел, за който е предназначена преобладаващата част от НИРД, съгласно Класификацията на икономическите
дейности - КИД - 2008.
Научноизследователската и развойна дейност включва всяка творческа работа, която се провежда систематично с цел да се
увеличи обемът на знанията, включително познанието за човека, културата и обществото, както и използването на този обем от знания
за нови приложения. Основният критерий, който служи да се отграничи научноизследователската и развойна дейност от широката
гама подобни дейности, основаващи се на науката и технологиите, е наличието, в рамките на НИРД, на значителен елемент на новост и
на отстраняване на научната и/или техническата неопределеност. Клиничните изпитвания на лекарства I, II и III фаза също се третират
като НИРД.
На код 100 “Разходи за НИРД - общо” се посочва общата сума на текущите разходи за НИРД и на разходите за придобиване на ДМА,
предназначени за НИРД, независимо от източника на финансиране.
На код 110 “Текущи разходи за НИРД” се посочват данни за разходите за материали, за външни услуги, за персонал и другите разходи за дейността. Не се включват разходите за амортизация.
На код 111 “Разходи за персонала, зает с НИРД” се посочват разходите за заплати и други възнаграждения (вкл. по граждански договори), както и разходите за осигуровки. Не се включват възнагражденията на помощния персонал, които обаче са включени в текущите
разходи за НИРД на код 110.
На код 120 се посочват данни за направените разходи за придобиване на ДМА, предназначени за НИРД.
Текущите разходи за НИРД, посочени на код 110 следва да се разпределят (може и приблизително по Ваша преценка) според вида
на научните изследвания (разработки), за които са направени:
- Разходи за фундаментални изследвания (код 130) - посочват се разходите за експериментални или теоретични изследвания,
имащи за цел главно придобиването на нови знания, без да се има предвид тяхното конкретно приложение или използване. Резултатите
от фундаменталните изследвания обикновено не се комерсиализират, а са предмет на публикации в научни списания или на обмен между
заинтересовани лица и организации.
- Разходи за приложни изследвания (код 140) - посочват се разходите за оригинални изследвания, извършвани с цел придобиване
на нови знания, които обаче са насочени главно към постигане на определени практически цели и задачи.
- Разходи за експериментални разработки (код 150) - посочват се разходите за системни разработки, базирани върху налични
знания, с цел да се произведат нови материали, продукти и устройства; да се внедрят нови методи, системи и услуги или значително да се
усъвършенстват вече съществуващите.
Разходите за НИРД се разпределят по области на науката в зависимост от насочеността на научните изследвания (разработки).
Данните за разходите за НИРД, посочени на код 100, код 200 и код 700 трябва да бъдат равни.
Разпределението на разходите за НИРД по социално-икономически цели се извършва според крайната цел, за която е предназначена НИРД, както следва:
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата (код 701) - разходите за НИРД, свързана с: проучване на
земната повърхност, залежите на полезни изкопаеми (минерали, нефт, природен газ), моретата, океаните, атмосферата; климатичните и
метеорологични изследвания и хидрологията.
Опазване на околната среда (код 702) - разходите за НИРД, свързана с: осъществяване на контрол над замърсяването, идентифициране на източниците и причините за замърсяване, неговото разпространение и влияние върху хората, флората, фауната, микроорганизмите и биосферата; създаване на устройства за следене и измерване на всички видове замърсявания; превенция и премахване на
замърсяването.
Граждански космически изследвания (код 703) - разходите за НИРД, свързана с разработки и приложни изследователски програми за проучване на космоса, включително дейността на космически лаборатории. Не се включват разходите за НИРД за космически
изследвания с отбранителна цел, които следва да се посочат на код 714 “Отбрана”.
Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура (код 704) - разходите за НИРД, свързана с развитие на: транспортната, телекомуникационната и водоснабдителна системи; строителството на сгради и други строителни съоръжения.
Производство и разпределение на енергията (код 705) - разходите за НИРД, свързана с: производството, съхранението, разпределението и рационалното използване на всички видове енергия; повишаване ефективността на енергийното производство и разпределение.
Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите (код 706) - разходите за НИРД, свързана с: усъвършенстване и
повишаване на икономическата ефективност и конкурентноспособността на промишленото производство.
Развитие на здравеопазването (код 707) - разходите за НИРД, свързана с: опазване, подобряване и възстановяване на здравословното състояние на хората; социални грижи за деца, възрастни и други специални категории хора с увреждания или с хронични заболявания.
Развитие на селското и горско стопанство и риболова (код 708) - разходите за НИРД, свързана с подпомагане развитието на: селското, горското стопанство, риболова, производството на хранителни продукти; контрола над използването на химически изкуствени
торове; ветеринарната медицина.
27
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Развитие на образованието (код 709) - разходите за НИРД, свързана с всички степени на образователната подготовка и с всички
форми на обучение.
Културни, развлекателни и религиозни дейности (код 710) - разходите за НИРД, свързана с проучване на влиянието, което оказват
върху обществения живот такива социални явления като културни, развлекателни, спортни и религиозни дейности.
Изследване на политически и социални системи, структури и процеси (код 711) - разходите за НИРД, свързана с: изследване на
политически структури на обществото; на социални процеси, изменения и конфликти; развитие на системи за социална сигурност и социално подпомагане; социални аспекти на организацията на работа.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове (код 712) - разходите за НИРД (финансирана от публични университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и
хуманитарните науки.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници (код 713) - разходите за НИРД (финансирана от други източници, различни от публичните университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските,
обществените и хуманитарните науки.
Отбрана (код 714) - разходите за НИРД, осъществявана за военни цели. Не се включват разходите на Министерство на отбраната
за граждански изследвания, които трябва да се отнесат към някоя от останалите социално-икономически цели.
Изследователи (код 310, код 410, код 510, код 610) са професионалните специалисти, пряко ангажирани в извършването на
научноизследователска и развойна дейност, т.е. които работят по формулирането и създаването на нови знания, продукти, процеси, методи и системи, както и по ръководенето на съответните теми (проекти). Към тази категория се отнасят и редовните докторанти, тъй като
изготвянето на дисертационен труд отговаря на дефиницията за НИРД.
Технически персонал (код 320 и код 420) - включват се лицата, притежаващи необходимите знания и опит в една или няколко
области на науката, които работят под ръководството и контрола на изследователите.
Помощен персонал (код 330 и код 430) - включват се квалифицирани и неквалифицирани работници и специалисти, които участват в изпълнението на научноизследователски проекти. Не се включват лицата, непряко свързани с НИРД като охрана, портиери, работници в столовете, счетоводители и други.
В Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката разпределението по науки става според научната област, в която работят лицата, а тя може и да не съвпада с тази от дипломата им за завършено образование.
В Раздел V. Персонал, зает с НИРД, по степен на образование заетите лица се разпределят според образователната степен, която
притежават. Лицата, с научна степен “доктор на науките” и “доктор”, независимо че имат и образователна степен “магистър”, се посочват
само в колона 5, а жените от тях - в колона 6.
В Раздел VI. Персонал, зает с НИРД, по възрастови групи се посочва броя на заетите с НИРД (общо и в това число изследователите)
според навършената възраст в години към 31.12.2010 година.
В Раздел VII. Персонал, зает с НИРД, по гражданска принадлежност заетите лица (общо и в това число изследователите) се разпределят според гражданството, което притежават. Български гражданин, който е и гражданин на друга държава, се смята само за български
гражданин.
В колони 5 и 6 на Раздел VII се посочва персонала, зает с НИРД, с гражданска принадлежност към някоя от следните държави членки
на Европейския съюз: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия,
Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чехия и Швеция.
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Отчетна единица: ........................................................
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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
32
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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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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

Код на реда

Платени суми

б

1

8460

Екотакса при регистрация

8461

Акцизи при внос на МПС

8462

Данък на МПС с катализатор или дизел Евро 3

8463

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

8464
8465

Пътна такса (винетка)

8466

Платени суми за замърсяване, съгласно:

8470

Закон за управление на отпадъците

8471

Закон за защитените територии

8472

Закон за опазване чистотата на атмосферния въздух

8473

Закон за управление на водите

8474

Такса смет

8475

Платени суми за ползване на ресурси

8480

Добив на кариерни материали

8481

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

8482

За горите

8483

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

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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Приложение № 9
Приложение 9

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

Вид на пенсионния фонд

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПЕНСИОНЕН ФОНД
ЗА 2010 ГОДИНА
Годишният отчет на пенсионните фондове се попълва от всички пенсионни фондове, учредени и управлявани от лицензирани
пенсионноосигурителни дружества, на основание на Закона за статистиката и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Представянето на годишния отчет в срок до 3 март 20 г. е задължително съгласно ЗКПО, Закона за статистиката и Националната
статистическа програма за 20 година. Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл.276 от ЗКПО и чл.52 от Закона за
статистиката.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

Стр.

.

Баланс към 3.2. 200 година

2

2.

Отчет за доходите за 200 година

4

3.

Отчет за паричните потоци по прекия метод за 200 година

5

4.

Справка за брой членове, осигурителни вноски и осигурителни плащания към 3.2.200 година

6

5.

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

8
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

БАЛАНС КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА

АКТИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Код на
реда

а

б

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

00

- Акции и права

003

- Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

005

2. Дългови ценни книжа

007

- Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата

009

- Корпоративни облигации

0

- Ипотечни облигации

03

- Общински облигации

05

3. Хеджиращи инструменти
Общо за група I:

07
0100

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

020

- Акции

0203

- Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

0205

2. Дългови ценни книжа

0207

- Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави-членки, централните им банки,
държави посочени в наредба на КФН, от ЕЦБ и/или ЕИБ

0209

- Корпоративни облигации

02

- Ипотечни облигации

023

- Общински облигации

025

3. Хеджиращи инструменти
Общо за група II:

027
0200

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

030
0303
0300

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

040
0403

Общо за група IV:

0400

Общо за раздел “А”:

0500

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

060
0603
0605
0600

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година



2

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

АКТИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година



2

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

070

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

0703

- Вземания от чуждестранни контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

0705

- Вземания по репо сделки

0707

2. Вземания от ПОД, в т.ч.

0709

-от пенсионен резерв

07

3. Други текущи вземания

073

Общо за раздел “В”:

0700

Сума на актива: (А + Б + В)

0750

Г. Условни активи

0755
ПАСИВ
Код на
реда

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
а

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година



2

б

А. Резерв за гарантиране на минималната доходност

0850

Б. Нетекущи задължения
. Нетекущи задължения към осигурени лица

080

2. Нетекущи задължения към пенсионери

0803

Общо за раздел “Б”:

0800

В. Текущи задължения
. Текущи задължения към осигурени лица

090

2. Текущи задължения към пенсионери

0903

3. Текущи задължения към ПОД

0905

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

0907

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

0909

- Задължения към чуждестранни контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

09

- Задължения по репо сделки

093

5. Други текущи задължения

095

Общо за раздел “В”:

0900

Сума на пасива: (А + Б + В)

0950

Г. Условни пасиви

0955

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

3

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2010 ГОДИНА
Сума - хил. лв.
Наименование на разходите

Код на реда

текуща
година

предходна
година

а

б



2

I. Разходи за инвестиции
.Разходи за лихви

0

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

03

- от преоценка

05

- комисионни на инвестиционни посредници

07

3. Разходи по операции с чуждестранна валута

09

4. Разходи по инвестиционни имоти



5. Други разходи

3

Всичко за група I:

1110

Положителен резултат от инвестиране на средства

1145

II. Извънредни разходи

1120

III. Общо разходи (I + II)

1130

IV. Доход
- за осигурени лица

4

- за ПОД

43

Всичко за група IV:

1140

Всичко: (I + II + IV)

1150
Сума - хил. лв.
Наименование на приходите

Код на реда

текуща
година

предходна
година

а

б



2

I. Приходи от инвестиции
. Приходи от дивиденти

20

2. Приходи от лихви

203

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

205

- от преоценка

207

4. Приходи от операции с чуждестранна валута

209

5. Приходи от инвестиционни имоти

2

6. Други приходи

23

Всичко за група I:

1210

Отрицателен резултат от инвестиране на средства

1245

II. Извънредни приходи

1220

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

1235

ІV. Общо приходи (І + ІІ + ІІІ)

1230

V. Отрицателен резултат

1240

Всичко : (ІV+V)

1250

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

4

б

а

2400
2100
2300

Б. Изменение на паричните средства през периода

Г. Парични средства в края на периода

2227

0. Други парични потоци

В. Парични средства в началото на периода

2223
2225

9. Парични потоци свързани с инвестиционни имоти

222

7. Парични потоци от сделки с инвестиции

8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

229

6. Парични потоци от лихви

225
227

223

4.4 Други

X

X
X

X

(име,презиме,фамилия)

X

X

X

4

постъпления

(име,презиме,фамилия)

3

нетен поток

Дата:

X

X

X

5

плащания

(телефон)

(подпис)

6

нетен поток

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

X

X

2

плащания

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

5. Парични потоци от дивиденти

22

4.3 Пенсионен резерв

2207

4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество
2209

2205

3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове

4.2 Резерв за гарантиране на минималната доходност

2203

2. Парични потоци, свързани с пенсионери

4. Такси

220



постъпления

Предходен период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

98

. Парични потоци, свързани с осигурени лица

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност

Код на
реда

Текущ период

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2010 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци

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

С Т Р.
БРОЙ 5

5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

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

С Т Р. 9 9
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА БРОЙ ЧЛЕНОВЕ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ
КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА
Показатели

Код на реда

Отчет

а

б



І.Членове на пенсионния фонд - Брой
. Осигурени лица

600

- с периодични или еднократни вноски

6003

- с преустановени вноски

6005

2. Пенсионери

6007

3. Осигурени лица, напуснали пенсионния фонд

6009

Общо (1+2):

6010

ІІ. Осигурителни вноски - Хил.левове
. Осигурителни вноски, получени по индивидуални договори

60

2. Осигурителни вноски, получени от работодатели

603

3. Осигурителни вноски, получени от други осигурители

605

4. Получени суми от друг пенсионен фонд

607

Общо (1+2+3+4):

6020

ІІІ. Осигурителни плащания - Хил. левове
. Периодични пенсионни плащания

602

2. Еднократни пенсионни плащания

6023

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

6025

3. Еднократно изплатени суми на осигурени лица

6027

4. Прехвърлени суми към друг пенсионен фонд

6029

Общо (1+2+3+4):

6030

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

6

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

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

7

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

a

б



2

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

2300

. Краткосрочни корпоративни облигации

230

Нефинансови предприятия

23

Търговски банки

232

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

233

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

234

Застрахователни компании и пенсионни фондове

235

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

236

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2320

Нефинансови предприятия

232

Търговски банки

2322

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

2323

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

2324

Застрахователни компании и пенсионни фондове

2325

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

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

2330
233
2332
2340
234
2342

III. Други дългови документи и права

2350

. Други дългосрочни дългови документи и права

2360

8

Нефинансови предприятия

236

Търговски банки

2362

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

2363

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

2364

Застрахователни компании и пенсионни фондове

2365

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367

Преоценена стойност към
3.2.200
3

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5
(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

б



2

a
2. Други краткосрочни дългови документи и права

Преоценена стойност към
3.2.200
3

2370

Нефинансови предприятия

237

Търговски банки

2372

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

2373

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

2374

Застрахователни компании и пенсионни фондове

2375

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2377

IV. Финансови деривати на:

2380

x

Нефинансови предприятия

238

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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Приложение № 10
Приложение 10

Приложение 4

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

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

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА 2010 ГОДИНА
Годишният отчет се попълва от всички предприятия с нестопанска цел (сдружения и фондации), създадени и регистрирани съгласно
действащото законодателство, на основание на Закона
за статистиката и Закона
за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
СТАТИСТИЧЕСКИ
СПРАВКИ
Представянето на годишния отчет в срок до 31 март 2011 г. е задължително съгласно ЗКПО , Закона за статистиката и Националната стаЗА
БЮДЖЕТНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
И БАНКИ
тистическа програма за 2011 година. Предприятията с нестопанска цел, неизвършващи стопанска дейност представят годишния си отчет
ЗА
2010
ГОДИНА
само в териториалното статистическо бюро. Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за
статистиката.
Данните за Вашето
предприятие
се ползват
и защитават
съгласно действащата
нормативна
уредба,икато
гарантира
тяхнатаподеления
конфиденСтатистическите
справки
се попълват
от бюджетните
предприятия
(министерства,
агенции, общини
др.) се
и банките
за техните
и/или
дейности, на основание на Закона за статистиката и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
циалност.
Представянето на статистическите справки в срок до 31 март 2011 г. е задължително съгласно ЗКПО, Закона за статистиката и
Националната статистическа програма за 2011 година. Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52
от Закона за статистиката.
Данните
за Вашето предприятие се ползват и защитават
съгласно
действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
№
Наименование
на формуляра
Стр.
конфиденциалност.
1.

Справка за предприятието през 2010 година

2.

Справка за група предприятия през 2010 година

3.

Счетоводен баланс към 31.12.2010 година

Отчет за приходите и разходите за 2010 година за нестопанска дейност със Справка за административните разходи по видове и разходите за и приходите от дарения за 2010 година
Отчет за приходите и разходите за 2010 година със Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности
5.№
Наименование на формуляра
Стр.
за 2010 година

4.

1. Справка за предприятието през 2010 година
6. Отчет за паричния поток за 2010 година
2. Справка за група предприятия през 2010 година
7.3. Справка
нетекущите
(дълготрайните)
активи
към 31.12.2010
година за труд за 2010 година
Отчет заза
заетите
лица, средствата
за работна
заплата
и други разходи

2
4
6

4. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2010 година
8.5. Справка
и задълженията,
разпределениза
поопазване
институционални
сектори
31.12.2010 година
Справказа
завземанията
разходите на
общинските администрации
на околната
среда към
и водоснабдителната
инфраструктура за 2010 година
9. Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2010 година
6. Справка за платените данъци и такси, свързани с околната среда за 2010 година

10

7. Справка
Справказа
заприходите
научноизследователската
и развойна
10.
и разходите от лихви
за 2010дейност
година (НИРД) през 2010 година
8. Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2008 – 2010 година (попълва се само от банките)
11.
за заетите
лица,отсредствата
за работна
заплата
и други(попълва
разходи за
година
9. Отчет
Справка
за загубите
кризисни събития
през
2010 година
се труд
самоза
от2010
общините)

14

12
13
19
25

12. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2010 година
13. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2010 година
14. Справка за платените данъци и такси, свързани с околната среда за 2010 година
15. Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията с нестопанска цел към 31.12.2010 година
1

1

С Т Р.

104

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс ***

Телефони ***

II.Собственост към 31.12.2010 година
Собствеността на предприятието е:

Относителен дял
от капитала в %

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

100.00

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

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

№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял
на приходите
през 2010 г. в %

Код по
КИД-2008**

Код по
НКИД-2003**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
В този раздел се посочват дейностите, извършвани от предприятието през 2010 година. За тяхното описание трябва да се използва
Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg
IV. Място на извършване на дейността
Населено място, в което предприятието извършва дейността си:
Област
Община
Град/село

Код по ЕКАТТЕ**
Код на поречие**

V. Фамилен бизнес (попълва се само от търговските банки)
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?

ДА

НЕ

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

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

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

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

Наименование

Държава на
регистрация

ЕИК на правната
единица (ако е
българска)

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

1000
1001
1002

x
x

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

6

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 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9

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:

7
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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.

9

10

Показатели

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

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

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

Звено

(Хил. левове)

Дейност

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

Общ.

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Код на
реда

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

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

Обл.

112

а

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

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

С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от бюджетните предприятия – първостепенни разпоредители на бюджетни средства (министерства, ведомства,
организации и общини) и от централните офиси на банките, които през 2010г. са извършили разходи за придобиване или са придобили
дълготрайни материални активи чрез действително извършени разходи за строителство и закупуване. Бюджетните предприятия, когато
имат извършени разходи само за една дейност и на едно населено място, попълват един отчет, а когато разходите са за различни дейности
или на различни населени места въвеждат обобщен отчет и отделни отчети по видове дейности и населени места (сумата от данните по
всички попълнени формуляри трябва да изчерпва общите разходи за придобиване на ДМА). Централните офиси на банките подават един
отчет. Дълготрайни материални активи /ДМА/, за които не са направени разходи от инвеститора, а са получени от дарения, не са
обект на наблюдение с този формуляр.
Формулярът съдържа информация за направените разходи за придобиване на ДМА и придобитите ДМА през отчетната година и
стойността на дълготрайните материални активи в процес на изграждане в началото и в края на същата (незавършено строителство).
Източник на информация по тези показатели са счетоводните записвания на предприятието.
Увеличението или намалението (със знак “-“) от извършена преоценка само на дълготрайните материални активи в процес на
изграждане към 31.12.2010г. (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
само на обобщения отчет за стойността на въведените през отчетната година нежилищни сгради и строителни съоръжения чрез ново
строителство, разширение и основен ремонт.
Нежилищни сгради – на код 4610 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 4611 - производствени сгради се посочва стойността на сгради, предназначени за производството на промишлена продукция,
в които се извършват производствени, монтажни и складови операции (заводи, производствени корпуси, промишлени цехове и
работилници), резервоари, силози и складове.
На код 4612 - търговски сгради се посочва стойността на сгради за търговия на едро и дребно, панаирни палати, зали за провеждане на
търгове и изложбени зали, бензиностанции и др.
На код 4613 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени погоре - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания;
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради,
некласифицирани другаде).
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На код 4621 - транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация пътни съоръжения, свързани
с транспортната инфраструктура (пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища, самолетни писти, мостове
и тунели); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и
отводнителни системи).
На код 4622 - тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи,
електропроводи и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални
далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи); локални тръбопроводи и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа,
локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна
мрежа).
На код 4623 - други видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения,
непосочени по-горе (съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде).

11

12

а
Разходи за водопроводна мрежа - общо
Външна
Вътрешна
Други (вкл. резервоари)
Разходи за пречиствателни станции за
питейни води
Разходи за ДМА с екологично
предназначение - общо
Канализационна мрежа
(вкл.помпени съоръжения)
Селищни пречиствателни станции за
отпадъчни води
Управление на отпадъците
Депа за неопасни отпадъци
(битови, строителни, производствени)
Инсталации за предварително
третиране на неопасни отпадъци
(сепариране, сортиране и др.)
Оползотворяване на неопасни отпадъци
(компостиране и др.)
Други
Опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие
Други разходи за околната среда

Показатели

8440
8450

8433
8434

8432

8431

8420
8430

за придобиване
(4+5+6+7+8+9)
2
3

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

Други (ИСПА,
ФАР и др.)
7

Екологични програми
ОП “Околна
среда”
6

Дата:

8

ПУДООС

(телефон)

(подпис)

9

Заемни
средства

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

за поддържане

целеви
субсидии
5

Общински бюджет
собствени
средства
4

ДЪРЖАВЕН

8410

8400

Общо
(2+3)
1

Разходи за ДМА

114

8300

б
8200
8210
8220
8230

Код на
реда

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Източници на финансиране за придобиване на ДМА

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И
ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2010 ГОДИНА

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

С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

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

С Т Р. 1 1 5

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:

13

14

220

230

240

250

260

Предприятия

Висши училища

Нетърговски организации

Чужбина

200
210

Бюджетни организации

РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Собствена стопанска дейност

а

Код на
реда
б
1

Отчет

150

2

3

Технически
науки
4

Медицински
науки

706
707
708
709
710
711
712
713
714

Развитие на здравеопазването
Развитие на селското и горско стопанство и риболова
Развитие на образованието
Културни, развлекателни и религиозни дейности
Изследване на политически и социални системи, структури и процеси
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници
Отбрана

705

704

703

702

700
701

Код на
реда
б

6

Обществени
науки

Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите

Производство, съхранение, разпределение и използване на енергията

Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Граждански космически изследвания

Опазване на околната среда

5

Селскостопански науки

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

а

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели

140

Разходи за експериментални разработки

1

Естествени
науки

(Хил. левове)

1

Отчет

(Хил. левове)

7

Хуманитарни
науки

ДЪРЖАВЕН

Раздел II. Разходи за НИРД по източници на финансиране

130

121

120

111

Разходи за приложни изследвания

(Хил. левове)

б
100
110

Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на ДMА, предназначени за НИРД

а

Общо

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

116

в т.ч. за персонал, зает с НИРД

А. РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Текущи разходи за НИРД

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

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

Обслужвана икономическа дейност (двузначен код по КИД - 2008)

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 5

а

310

320

330

Технически персонал

Помощен персонал

311

321

331

Изследователи

Технически персонал

Помощен персонал

1

а

410

420

430

Изследователи

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

Персонал - общо

б

общо

4

в т.ч.
жени

Висше
образование

3

общо

Естествени
науки

ДЪРЖАВЕН

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

Общо

2

в т.ч.
жени

Общо
общо

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

301

Персонал - общо

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

300

Изследователи

б

Персонал - общо

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката
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15

16

510

500

б

1

общо

в т.ч. изследователи

Персонал - общо

610

600

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

б

1

общо
2

в т.ч.
жени

Общо

3

общо
4

в т.ч.
жени

българско

3

общо
5

5

общо
7

общо

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

6

в т.ч.
жени
8

в т.ч.
жени

на друга
европейска
държава

6

в т.ч.
жени

25 - 34 г.
общо

на държава
членка на ЕС

4

в т.ч.
жени

под 25 г.

9

общо

11

общо

12

в т.ч.
жени

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

10

в т.ч.
жени

на държава
от Централна
и Южна
Америка

9

11

общо

13

общо

14

в т.ч.
жени

16

в т.ч.
жени

Дата:

общо

на държава
от Африка

15

13

14

в т.ч.
жени

(телефон)

(подпис)

17

общо

18

в т.ч.
жени

на други
държави

(Среден брой през годината)

12

общо

65 и повече г.

(Среден брой през годината)

в т.ч.
жени

55 - 64 г.

на държава
от Азия

10

в т.ч.
жени

45 - 54 г.
общо

Гражданство:

8

на държава
от Северна
Америка

7

общо

в т.ч.
жени

35 - 44 г.

ДЪРЖАВЕН

а

Код на
реда

2

в т.ч.
жени

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

в т.ч. изследователи

Персонал - общо

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

а

Код на
реда

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 5

БРОЙ 5
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ВЕСТНИК
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, фирми, научни институти и организации, Българската академия на науките,
Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници и други организации на самостоятелен баланс, които
независимо от вида на основната си дейност през 2010 г. са извършвали научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - т.е.
ако поне едно лице от персонала през цялата година е било заето с НИРД. В карето “Обслужвана икономическа дейност” се посочва
кода на отрасловия раздел, за който е предназначена преобладаващата част от НИРД, съгласно Класификацията на икономическите
дейности - КИД - 2008.
Научноизследователската и развойна дейност включва всяка творческа работа, която се провежда систематично с цел да се
увеличи обемът на знанията, включително познанието за човека, културата и обществото, както и използването на този обем от знания
за нови приложения. Основният критерий, който служи да се отграничи научноизследователската и развойна дейност от широката
гама подобни дейности, основаващи се на науката и технологиите, е наличието, в рамките на НИРД, на значителен елемент на новост и
на отстраняване на научната и/или техническата неопределеност. Клиничните изпитвания на лекарства I, II и III фаза също се третират
като НИРД.
На код 100 “Разходи за НИРД - общо” се посочва общата сума на текущите разходи за НИРД и на разходите за придобиване на ДМА,
предназначени за НИРД, независимо от източника на финансиране.
На код 110 “Текущи разходи за НИРД” се посочват данни за разходите за материали, за външни услуги, за персонал и другите разходи за дейността. Не се включват разходите за амортизация.
На код 111 “Разходи за персонала, зает с НИРД” се посочват разходите за заплати и други възнаграждения (вкл. по граждански договори), както и разходите за осигуровки. Не се включват възнагражденията на помощния персонал, които обаче са включени в текущите
разходи за НИРД на код 110.
На код 120 се посочват данни за направените разходи за придобиване на ДМА, предназначени за НИРД.
Текущите разходи за НИРД, посочени на код 110 следва да се разпределят (може и приблизително по Ваша преценка) според вида
на научните изследвания (разработки), за които са направени:
- Разходи за фундаментални изследвания (код 130) - посочват се разходите за експериментални или теоретични изследвания,
имащи за цел главно придобиването на нови знания, без да се има предвид тяхното конкретно приложение или използване. Резултатите
от фундаменталните изследвания обикновено не се комерсиализират, а са предмет на публикации в научни списания или на обмен между
заинтересовани лица и организации.
- Разходи за приложни изследвания (код 140) - посочват се разходите за оригинални изследвания, извършвани с цел придобиване
на нови знания, които обаче са насочени главно към постигане на определени практически цели и задачи.
- Разходи за експериментални разработки (код 150) - посочват се разходите за системни разработки, базирани върху налични
знания, с цел да се произведат нови материали, продукти и устройства; да се внедрят нови методи, системи и услуги или значително да се
усъвършенстват вече съществуващите.
Разходите за НИРД се разпределят по области на науката в зависимост от насочеността на научните изследвания (разработки).
Данните за разходите за НИРД, посочени на код 100, код 200 и код 700 трябва да бъдат равни.
Разпределението на разходите за НИРД по социално-икономически цели се извършва според крайната цел, за която е предназначена НИРД, както следва:
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата (код 701) - разходите за НИРД, свързана с: проучване на
земната повърхност, залежите на полезни изкопаеми (минерали, нефт, природен газ), моретата, океаните, атмосферата; климатичните и
метеорологични изследвания и хидрологията.
Опазване на околната среда (код 702) - разходите за НИРД, свързана с: осъществяване на контрол над замърсяването, идентифициране на източниците и причините за замърсяване, неговото разпространение и влияние върху хората, флората, фауната, микроорганизмите и биосферата; създаване на устройства за следене и измерване на всички видове замърсявания; превенция и премахване на
замърсяването.
Граждански космически изследвания (код 703) - разходите за НИРД, свързана с разработки и приложни изследователски програми за проучване на космоса, включително дейността на космически лаборатории. Не се включват разходите за НИРД за космически
изследвания с отбранителна цел, които следва да се посочат на код 714 “Отбрана”.
Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура (код 704) - разходите за НИРД, свързана с развитие на: транспортната, телекомуникационната и водоснабдителна системи; строителството на сгради и други строителни съоръжения.
Производство и разпределение на енергията (код 705) - разходите за НИРД, свързана с: производството, съхранението, разпределението и рационалното използване на всички видове енергия; повишаване ефективността на енергийното производство и разпределение.
Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите (код 706) - разходите за НИРД, свързана с: усъвършенстване и
повишаване на икономическата ефективност и конкурентноспособността на промишленото производство.
Развитие на здравеопазването (код 707) - разходите за НИРД, свързана с: опазване, подобряване и възстановяване на здравословното състояние на хората; социални грижи за деца, възрастни и други специални категории хора с увреждания или с хронични заболявания.
Развитие на селското и горско стопанство и риболова (код 708) - разходите за НИРД, свързана с подпомагане развитието на: селското, горското стопанство, риболова, производството на хранителни продукти; контрола над използването на химически изкуствени
торове; ветеринарната медицина.
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Развитие на образованието (код 709) - разходите за НИРД, свързана с всички степени на образователната подготовка и с всички
форми на обучение.
Културни, развлекателни и религиозни дейности (код 710) - разходите за НИРД, свързана с проучване на влиянието, което оказват
върху обществения живот такива социални явления като културни, развлекателни, спортни и религиозни дейности.
Изследване на политически и социални системи, структури и процеси (код 711) - разходите за НИРД, свързана с: изследване на
политически структури на обществото; на социални процеси, изменения и конфликти; развитие на системи за социална сигурност и социално подпомагане; социални аспекти на организацията на работа.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове (код 712) - разходите за НИРД (финансирана от публични университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и
хуманитарните науки.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници (код 713) - разходите за НИРД (финансирана от други източници, различни от публичните университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските,
обществените и хуманитарните науки.
Отбрана (код 714) - разходите за НИРД, осъществявана за военни цели. Не се включват разходите на Министерство на отбраната
за граждански изследвания, които трябва да се отнесат към някоя от останалите социално-икономически цели.
Изследователи (код 310, код 410, код 510, код 610) са професионалните специалисти, пряко ангажирани в извършването на
научноизследователска и развойна дейност, т.е. които работят по формулирането и създаването на нови знания, продукти, процеси, методи и системи, както и по ръководенето на съответните теми (проекти). Към тази категория се отнасят и редовните докторанти, тъй като
изготвянето на дисертационен труд отговаря на дефиницията за НИРД.
Технически персонал (код 320 и код 420) - включват се лицата, притежаващи необходимите знания и опит в една или няколко
области на науката, които работят под ръководството и контрола на изследователите.
Помощен персонал (код 330 и код 430) - включват се квалифицирани и неквалифицирани работници и специалисти, които участват в изпълнението на научноизследователски проекти. Не се включват лицата, непряко свързани с НИРД като охрана, портиери, работници в столовете, счетоводители и други.
В Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката разпределението по науки става според научната област, в която работят лицата, а тя може и да не съвпада с тази от дипломата им за завършено образование.
В Раздел V. Персонал, зает с НИРД, по степен на образование заетите лица се разпределят според образователната степен, която
притежават. Лицата, с научна степен “доктор на науките” и “доктор”, независимо че имат и образователна степен “магистър”, се посочват
само в колона 5, а жените от тях - в колона 6.
В Раздел VI. Персонал, зает с НИРД, по възрастови групи се посочва броя на заетите с НИРД (общо и в това число изследователите)
според навършената възраст в години към 31.12.2010 година.
В Раздел VII. Персонал, зает с НИРД, по гражданска принадлежност заетите лица (общо и в това число изследователите) се разпределят според гражданството, което притежават. Български гражданин, който е и гражданин на друга държава, се смята само за български
гражданин.
В колони 5 и 6 на Раздел VII се посочва персонала, зает с НИРД, с гражданска принадлежност към някоя от следните държави членки
на Европейския съюз: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия,
Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чехия и Швеция.
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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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:

а
Кризисни събития - общо
Пожари
в това число:
Умишлени
От технически повреди
От природни явления
Свлачища
Земетресения
Засушавания
Наводнения
в това число:
От проливни дъждове
От снеготопене
От аварии на съоръжения
Бури, торнадо, смерч, вихрушка
Градушки
Снежни бури (снегонавяване)
Заледявания, измръзвания
Аварии
Катастрофи
Тежки ПТП с МПС
С релсови превозни средства
Други
Замърсявания
в това число:
С химически вещества
С радиоактивни вещества
С опасни отпадъци
С битови отпадъци

Показатели

2

3

Общо
щети

4

Сгради

5

Машини,
съоръжения,
производствени
линии,
транспортни
средства

6

Общо

в това число:

7

мостове

8

улична
мрежа

9

10

електроподпорни
и ВиК
стени
мрежи

в това число:

инфраструктурни обекти

11

12

растение- животновъдство
въдство

в това число:

13

горски
фонд

селско- и горско стопанство

14

Общо

15

16

застрахова- от правителни обез- телствена
щетения
комисия

17

от ЕС

18

от други
източници

Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева

19

планирани

20

непредвидени

Разходи за СНАР
хил. лева

ВЕСТНИК

4831
4832
4833
4834

1

Загуби
на хора
брой

Установени щети - хил. лева

(Попълва се само от общините)

СПРАВКА
ЗА ЗАГУБИТЕ ОТ КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА
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4751
4752
4753
4760
4770
4780
4790
4810
4820
4821
4822
4823
4830

4711
4712
4713
4720
4730
4740
4750

4710

б

Брой
Код на
кризисни
реда
събития

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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26

4881
4882

4880

4870

4850
4860

4841
4842

б
4840

1

2

Загуби
на хора
брой

3

Общо
щети

4

Сгради

5

Машини,
съоръжения,
производствени
линии,
транспортни
средства

6

Общо

в това число:

7

мостове

10

електрои ВиК
мрежи

Ръководител:
Съставител:

9

подпорни
стени

11

12

13

горски
фонд

14

Общо

15

(име,презиме,фамилия)

16

застрахова- от правителни обез- телствена
щетения
комисия

17

от ЕС

Дата:

18

от други
източници

Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева

(име,презиме,фамилия)

растение- животновъдство
въдство

в това число:

селско- и горско стопанство

20

непредвидени

(телефон)

(подпис)

19

планирани

Разходи за СНАР
хил. лева

ДЪРЖАВЕН

Лице за контакт:

8

улична
мрежа

в това число:

инфраструктурни обекти

128
ВЕСТНИК

УКАЗАНИЕ
Справката се попълва от общинските администрации. С нея се събира информация за стойността на щетите понесени от възникнали през годината кризисни събития, съответно на хора и материални
активи на територията на общината. В колона 1 се посочва броя на кризисните събития. От кол.2 до кол. 13 вкл. се посочват установените по съответния ред щети и поражения сред населението и
някои матириални активи, както следва:
Колона 2 - само смъртните случаи.
Колона 3 - стойността на всички установени щети на активи (вкл. и други, които не са посочени) разпределена по събития.
Колона 6 - стойността на цялата поразена инфраструктура (вкл. изброените).
Колона 13 - горски фонд (държавен, общински и на физическите лица).
От колона 14 до колона 18 се посочва информация за получените застрахователни обезщетения и други по вид извънредни приходи получени от различни източници, като помощи за
възстановяване на щетите и разпределени по вид на кризисните събития.
В колона 20 се попълват само средствата, изразходвани над планираните.

а
Епидемии по хората
в това число:
Грипни и други респираторни
заболявания
Хранително-чревни отравяния
Епидемии по животните (вкл.
птиците)
Каламитет
Диверсии, вредителства,
терористични актове
Други кризисни бедствия и
събития
в това число:
Икономически и стопански
фактори
Етнически фактори

Показатели

Брой
Код на
кризисни
реда
събития

Установени щети - хил. лева

С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 11
Приложение 11

Приложение 4

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация
Попълва се от Териториално статистическо бюро

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

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

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

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

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

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

Справка за предприятието през 2010 година

2.

Справка за група предприятия през 2010 година

3.

Счетоводен баланс към 31.12.2010 година

№ Отчет за приходите и разходите за 2010 годинаНаименование
формуляра
за нестопансканадейност
със Справка за административните разходи по видо- Стр.
4.
и разходите
за и приходите
от 2011
дарения
за 2010 година
2
1. ве
Справка
за предприятието
през
година
Отчет за приходите и разходите за 2010 година със Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности
4
5.2. Справка за група предприятия през 2011 година
за 2010 година
3. Счетоводен баланс към датата на ликвидация през 2011 година
6
6.4. Отчет
за 2010 за
година
8
Отчетза
запаричния
приходитепоток
и разходите
2011 година
5. Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност в периода на ликвидация или несъстоятелност през 2011 година
7. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2010 година
6. Отчет за паричните потоци за 2011 година

9
11

Отчет заза
заетите
лица, средствата
за работна
заплата ипо
други
разходи за труд
за 2011към
година
8.7. Справка
вземанията
и задълженията,
разпределени
институционални
сектори
31.12.2010 година

12

8. Справка за платените данъци и такси, свързани с околната среда за 2011 година
9. Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2010 година

16

10. Справка за приходите и разходите от лихви за 2010 година
11. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010 година
12. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2010 година
13. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2010 година
14. Справка за платените данъци и такси, свързани с околната среда за 2010 година
15. Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията с нестопанска цел към 31.12.2010 година
1

1

С Т Р.

130
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

БРОЙ 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс ***

Телефони ***

II. Собственост към датата на ликвидация през 2011 година
Собствеността на предприятието е:

Относителен дял
от капитала в %

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

100.00

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

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

№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
приходите от продажби
през 2011 г. в %

Код по
КИД-2008**

Код по
НКИД-2003**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
В този раздел се посочват дейностите, извършвани от предприятието през 2011 година. За тяхното описание трябва да се използва
Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg
IV. Място на извършване на дейността
Населено място, в което предприятието извършва дейността си:
Област
Община
Град/село

Код по ЕКАТТЕ**
Код на поречие**

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

ДА

НЕ

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

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.
*** В първата клетка се вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.
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УКАЗАНИЯ
Въпросникът има за цел да се открият сложни и големи предприятия, извършващи икономическа дейност на територията на Република
България и формиращи статистически единици от типа „Група предприятия” по смисъла на:
1) Регламент на Съвета (EEC) N° 696/93 за изследване и анализ на статистически единици от производствената система на Общността;
2) Регламент на Съвета (177/2008) за Статистическите бизнес регистри;
3) Седма директива на Съвета (83/349/EC) от 13 Юни 1983 г., основана на параграф 54 (3) (g) от договора за консолидираните отчети;
4) Европейско законодателство за малките и средни предприятия (Регламент № 96/280/EC);
5) Директива за прозрачност (88/627/EEC);
6) Втора директива на Съвета (89/646/EEC) за координиране на законите, регламентите и административните постановления, отнасящи се до
кредитните институции;
7) Регламент на Съвета EC/1606/2002 “Приложение на международните счетоводни стандарти;
8) Закон за счетоводството на Р България.
9) Националният счетоводен стандарт 27 регламентира изготвянето на консолидираните счетоводни отчети на група предприятия.
Под статистическа единица от тип „Група предприятия” се разбира група от две и повече юридически лица (предприятия), свързани помежду
си с правни (юридически) и/или финансови връзки, контролирани от т.н. „Глава на групата или предприятие-майка”. Предприятието-майка
е местно или чуждестранно юридическо лице, което не е контролирано директно или индиректно от друго юридическо лице. Групата
предприятия се състои от Предприятие-майка и филиали (дъщерни компании).
1. Видове групи предприятия:
1.1 Многонационални - Група предприятия с поне две предприятия, намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо
лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо
лице;
1.2 Местна – Група предприятия, съставена от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа
дейност на територията на Р България), управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за
„Последното предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и
предприятие/я в Република България е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е
собственост на друго предприятие от страна Y, в този случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е
собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва
икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо
лице) на предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от
дяловете в капитала на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1 Основна дейност (до втори знак по КИД 2008)
- Тук се посочва дейността на предприятието, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови приходи/лихви и т.н
в зависимост от вида на дейност на предприятието (съгласно справка за Предприятието).
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД 2008)
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от
допълнителната дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3 Брой на предприятията, включени в ГП на територията на Р България (включително централният офис)
3.4 Брой на заетите лица в ГП
Тук се посочва сумата от:
- Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение (код 1000, колона 1 от Отчета за заетите лица,
средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2011);
- 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 2011);
- 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 2011);
- 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 2011).
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 ДАТАТА НА ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

00111
00112
00110

II. Краткосрочни вземания
Блокирани за обезпечение

00121

Обезпечение

00122

Други
Общо за група ІI

00123
00120

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

00131
00132
00130

IV. Финансови активи
Блокирани за обезпечение
Други

00141
00142

Общо за група IV

00140

Общо за раздел А

00100

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

00211
00212
00210

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

00221
00222
00220

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

00231
00232
00230

IV. Дългосрочни вземания
Блокирани за обезпечение
Други

00241
00242

Общо за група IV

00240

Общо за раздел Б

00200

Сума на актива (А+Б)

00300

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

00310
00320
00400

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

А. Задължения
I. Краткосрочни задължения
Обезпечени

00511

Необезпечени

00512

Общо за група I

00510

IІ. Дългосрочни задължения
Обезпечени

00521

Необезпечени

00522

Общо за група IІ

00520

Общо за раздел А

00500

Обезпечени

00501

Необезпечени

00502

Б. Ликвидационен капитал
I. Основен капитал

00610

IІ. Финансов резултат от ликвидацията

00620

IІІ. Финансов резултат от стопанската дейност

00630

IV. Резерви
Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

00641

Други резерви

00642

Общо за група IV

00640

Общо за раздел Б

00600

Сума на пасива (А+Б)

00700

в това число:
Обезпечени задължения

00710

Необезпечени задължения

00720

Обезпечен ликвидационен капитал

00730

Необезпечен ликвидационен капитал

00740

В. Условни пасиви

00800

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

І. Разходи по ликвидацията
Държавни разходи

09110

Разходи за издръжка на ликвидаторите

09120

Разходи за персонала

09130

Разходи за осребряване на имуществото

09140

Балансова стойност на продадените активи (без продукция)

09150

Разходи за издръжка на собствениците

09160

Финансови разходи

09170

Други разходи, свързани с ликвидацията

09180

Общо за група І

09100

ІІ. Счетоводна печалба от ликвидация

09200

ІІІ. Разходи за данъци от печалбата

09300

ІV. Печалба от ликвидация

09400

Всичко (І + ІІІ + ІV)

09500

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

І. Приходи от ликвидацията
Приходи от продажби на:

09610

Дълготрайни материални активи

09611

Дълготрайни нематериални активи

09612

Материални запаси

09613

Финансови приходи

09620

Други приходи

09630

Общо за група І

09600

ІІ. Счетоводна загуба от ликвидация

09700

ІІІ. Загуба от ликвидация

09800

Всичко (І + ІІІ)

09900

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В ПЕРИОДА НА ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

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

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

10100

Разходи за суровини, материали и външни услуги

10200

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

10210
10220
31121
10300

в това число:
Разходи за възнаграждения

10310

Разходи за осигуровки

10320

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

10321
10400
10410

в това число:
Разходи за амортизация

10411

Разходи от обезценка

10412

Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи
Други разходи

10420
10500

в това число:
Балансова стойност на продадените активи

10510

Провизии

10520

Общо за група I

10000

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

11100
11110
11200

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

11210
11220

Общо за група II

11000

Б. Печалба от обичайна дейност

14000

ІІІ. Извънредни разходи

12000

в т.ч. за природни и други бедствия

12100

Общо разходи (І + ІІ + ІІІ)

13000

В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)

14100

ІV. Разходи за данъци от печалбата

14200

V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък

14300

Г. Печалба (В - ІV - V)

14400

Всичко (Общо разходи + ІV + V + Г)

14500

9
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Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

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

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

15100

Продукция

15110

Стоки

15120

Услуги

15130

в това число:
Приходи от търговско-посредническа дейност

15131

Приходи от наеми

15132

Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме

15133

Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство

15200

Разходи за придобиване на активи по стопански начин

15300

Други приходи

15400

в това число:
Приходи от финансирания

15410

от тях: от правителството

15411

Приходи от продажба на суровини и материали

15420

Приходи от продажба на дълготрайни активи

15430

Общо за група I

15000

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

16100

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

16110

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

16200
16210
16300

в това число:
Приходи от предприятия от група

16310

Положителни разлики от операции с финансови активи

16320

Положителни разлики от промяна на валутни курсове

16330

Общо за група II

16000

Б. Загуба от обичайна дейност

19000

ІІІ. Извънредни приходи

17000

в т.ч. получени застрахователни обезщетения

17100

Общо приходи (І + ІІ + ІІІ)

18000

В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)

19100

Г. Загуба (В + ІV + V )

19200

Всичко (Общо приходи + Г)

19500

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

10

09013
09014
09015
09016

Парични потоци, свързани с държавни органи

Парични потоци, свързани с други дебитори и кредитори

Парични потоци, свързани със собствениците

09050

Лице за контакт:

x

x

x

x

2

3

нетен поток

(име,презиме,фамилия)

x

x

4

постъпления

(име,презиме,фамилия)

плащания

(Хил. левове)

Дата:

x

x

5

плащания

(телефон)

(подпис)

6

нетен поток

Предходен период

ВЕСТНИК

Съставител:

Ръководител:

09040

09027

Други парични потоци от ликвидационна дейност

Д. Парични средства в края на периода

09026

Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалба

09030

09025

Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики

Г. Парични средства в началото на периода

09024

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

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

09023

Парични потоци, свързани с разчети с персонала

09020

09022

Парични потоци, свързани с финансови активи

Общо за раздел Б

09021

Парични потоци, свързани с контрагенти

1

постъпления

Текущ период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

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

09010

09012

Парични потоци, свързани с финансови институции

Общо за раздел А

09011

Парични потоци, свързани с разчети с персонала

б

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

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

Код на
реда

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци

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

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

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2011 ГОДИНА
Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата

Код на
реда
а

б

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

Среден списъчен
брой

Средства за работна
заплата (в левове цели числа)

Общо

в т.ч. жени

Общо

1

2

3

x

x

1000
1001
1002

x

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

1010

Аналитични специалисти

1020

Техници и други приложни специалисти

1030

Административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, рибното
и ловното стопанство

1060

Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии

1070

Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

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

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo
време през
годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

12

Код на
реда

Брой

б

1

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

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

1830

Напуснали през годината - общо

1840

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

1880

Отработени човекодни

1910

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

1911
1930
1931

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

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

а

в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б

1

3100

Основна заплата за действително отработено време

3120

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

3130

в т.ч.

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

3133

Възнаграждение за платен отпуск

3140

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

3150

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО
в т.ч.

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

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

Код на
реда

3160

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

3161

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

3162

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

3163

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

3170

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

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

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

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

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

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

1510

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

1530

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

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

x

x

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

Част ІІІ. Работещи пенсионери

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

1700

в трудоспособна възраст

1710

над трудоспособна възраст

1720
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

13

С Т Р.

142

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

УКАЗАНИЯ
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2011 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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С Т Р. 1 4 3

7. 2
В раздел
2 на формуляра
се информация
попълва информация
за отработеното
и движението
на персонала:
и напуснали.
7. В раздел
на формуляра
се попълва
за отработеното
време и време
движението
на персонала:
приети приети
и напуснали.
кодове
1910,
1911,
1930сеипосочват
1931 се посочват
действително
отработените
дни и на
часове
на персонала,
като
на работещите
на
На кодовеНа1910,
1911,
1930
и 1931
действително
отработените
дни и часове
персонала,
като тези
натези
работещите
на
непълновреме
работно
не се преизчисляват
към
пълна Взаетост.
В отработените
часове
се включват
и тези
за извънреден
труд.
непълно работно
не време
се преизчисляват
към пълна
заетост.
отработените
часове се
включват
и тези за
извънреден
труд. На
код На код
не се включват
дните за
платенотпуск
отпуск,
понеплатен
болест, неплатен
и др. неотработени
1910 не се1910
включват
дните за платен
отпуск,
поотпуск
болест,
отпуск иотпуск
др. неотработени
дни. дни.
8. 3
В на
раздел
3 на код
3100 се посочват
всички начислени
през годината
за работна
други възнаграждения
на рабо8. В раздел
код 3100
се посочват
всички начислени
през годината
средствасредства
за работна
заплатазаплата
и другиивъзнаграждения
на рабопоили
трудово
или служебно
правоотношение.
Не се включват:
1) осигурителните
вноски
зана
сметка
на работодателя,
обезщетенията
тещите потещите
трудово
служебно
правоотношение.
Не се включват:
1) осигурителните
вноски за
сметка
работодателя,
обезщетенията
и КСО,
както и обезщетенията
и помощите
на осигурителните
(отглеждане
дете, временна
неработоспопо КТ, ЗДСпо
и КТ,
КСО,ЗДС
както
и обезщетенията
и помощите
за сметказанасметка
осигурителните
фондовефондове
(отглеждане
на дете,на
временна
неработоспособност);
2) допълнителната
сума (задължение
разход
към персонала)
за компенсируеми
се очаква
бъде изплатена
собност); 2)
допълнителната
сума (задължение
и разходикъм
персонала)
за компенсируеми
отпуски,отпуски,
която секоято
очаква
да бъдедаизплатена
катоот
резултат
от неизползваното
на натрупан
отпуск
къмнадатата
на съставяне
на годишния
счетоводен
отчет
съгл. СС-19.
като резултат
неизползваното
право на право
натрупан
отпуск към
датата
съставяне
на годишния
счетоводен
отчет съгл.
СС-19.
Средствата
зазаплата,
работнапосочени
заплата, посочени
на код
кол. 3да
трябва
да санаравни
тези, посочени
на код 3100.
Средствата
за работна
на код 1000
кол.1000
3 трябва
са равни
тези, на
посочени
на код 3100.
На код
3130 се посочват
начислените
над основното
възнаграждение
суми за стимулиране
на персонала
други специфични
На код 3130
се посочват
начислените
над основното
възнаграждение
суми за стимулиране
на персонала
и другииспецифични
допъл-допълнителни възнаграждения,
определени
според прилаганите
на заплащане
труда
или уговорени
с колективен
или индивидуанителни възнаграждения,
определени
според прилаганите
системи системи
на заплащане
на труданаили
уговорени
с колективен
или индивидуатрудов договор.
лен трудовлен
договор.
На код
3133 се посочват
суми3130,
от код
3130,
които
имат характер
на нерегулярни
от работодателя
На код 3133
се посочват
само тезисамо
сумитези
от код
които
имат
характер
на нерегулярни
премии,премии,
платениплатени
от работодателя
през през
годината: тримесечни,
годишни
или
с друга периодичност
14-та заплата,
поопределени
случай определени
празници
(Великден,
24
годината: тримесечни,
годишни или
с друга
периодичност
премии, премии,
13-та или13-та
14-таили
заплата,
по случай
празници
(Великден,
24
май, 15 септември,
Коледа), допълнителни
платен годишен
т.н.включват
Не се включват
допълнителните
възнаграждения
май, 15 септември,
Коледа), допълнителни
плащанияплащания
за платензагодишен
отпуск иотпуск
т.н. Неисе
допълнителните
възнаграждения
плащани регулярно
на всеки платежен
период,
акоим
сумата
им от
варира
на месец.
(премии), (премии),
плащани регулярно
на всеки платежен
период, дори
акодори
сумата
варира
месецотнамесец
месец.
На код 3150 се посочват начислените суми за нощен труд, работа на смени, за образователна и научна степен, за професионален стаж,
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.
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
9. На кодове 3160, 3170, 3180 и 3190 се посочват разходите за сметка на работодателя само за работещите по трудово или служебно
правоотношение.
правоотношение.
10. На код 3160 се посочват начислените обезщетения за сметка на работодателя по КТ, ЗДС, КСО или друг нормативен акт:
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 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 ЗДС - по чл.77, 78, 104, 106 и 107;
- от КСО- по чл. 40 ал.4;
- от КСОпо
чл. 40
ал.4;
11. На код
3170
се посочват осигурителните вноски във фондовете “Безработица”, “Пенсии”, “Трудова злополука и професионална
11. На болест”,
код 3170
се посочват
осигурителните
във фондовете
“Трудова
злополука
и професионална
“Общо
заболяване
и майчинство”,вноски
“Гарантирани
вземания“Безработица”,
на работниците“Пенсии”,
и служителите”,
“Учителски
пенсионен
фонд”, разходите
болест”, “Общо
заболяване застраховане
и майчинство”,на“Гарантирани
на работниците
и служителите”,
“Учителски
пенсионен фонд”,
разходите
за задължително
работницитевземания
и служителите
за риска “трудова
злополука”,
здравноосигурителните
вноски;
вноските за:
за задължително
застраховане
на работниците
и служителите
задопълнително
риска “трудовадоброволно
злополука”, пенсионно
здравноосигурителните
вноските
за:
допълнително
задължително
пенсионно
осигуряване,
осигуряване; вноски;
допълнително
доброволно
допълнително
задължително
пенсионно
осигуряване,
допълнително
доброволно
пенсионно осигуряване;
доброволно
осигуряване
за безработица
и/или
професионална
квалификация
по КСО и допълнително
доброволнодопълнително
здравно осигуряване
по Закона за
осигуряване
за безработица
и/или
квалификация
повсички
КСО и допълнително
здравно
по Закона
завъзнагздравното
осигуряване
запрофесионална
сметка на работодателя
върху
начислени прездоброволно
годината средства
заосигуряване
работна заплата
и други
здравнотораждения
осигуряване
за сметка на
върху всички
начислени през годината средства за работна заплата и други възнагна работещите
по работодателя
трудово или служебно
правоотношение.
раждения на работещите
по трудово
или служебно
12. На код 3180
се посочват
социалниправоотношение.
разходи за: поевтиняване на храна, поддръжка на почивни бази, неуниформено облекло,
12. На транспорт,
код 3180 еднократни
се посочватпомощи
социални
разходина
за:наетите
поевтиняване
на храна,
поддръжка
наЗапочивни
бази,разходи
неуниформено
облекло,
изплатени
за лекарства,
раждане
и други.
социалните
предоставени
в натура се
транспорт,посочва
еднократни
помощи
на наетите
за лекарства,
раждане
други. За социалните
разходи
предоставени
натура се
стойността
на изплатени
стоките и услугите
предоставяни
от страна
наиработодателя
на наетите
по покупни
цени, а зав произведените
в
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.
предприятието
покод
цени
на производител.
13.-На
3190
се посочва данакът за сметка на работодателя по чл. 216 от ЗКПО, начислен върху сумите за социални разходи в натура
13. На код
3190
посочва
данакът
по чл.
204се
ал.2
от същия
закон.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.
Част ІІ. Работещи
трудово
и служебно
правоотношение
с отчетната
единица.
14. На кодбез
1400
се посочват
лицата по
договор за управление
и контрол,
които не са включени в код 1000, код 1500 и код 1600.
14. На код15.
1400
посочват
договор
за управление
контрол, които
не са включени(граждански
в код 1000, код
1500 иВкод
1600.
На се
код
1500 се лицата
посочвапоброят
на наетите
лица по иизвънтрудово
правоотношение
договор).
начислените
средства
15. На на
код
1500
посочва
броят
на наетите
извънтрудово
правоотношение
(граждански
договор). В начислените
средства
код
1500секолона
3 се
посочват
всичкилица
сумипокато
хонорари, лекторски
и други подобни
възнаграждения
на наетите по
извънтрудови
правоотношения.
на код 1500
колона 3 се посочват всички суми като хонорари, лекторски и други подобни възнаграждения на наетите по извънтрудови
16. На код 1510 се посочват лицата, които през годината са имали сключен само договор за извършване на услуги с личен труд (гражправоотношения.
договор)
с отчетната
единица
и нямат
трудово
или служебно
друг работодател.
16. На дански
код 1510
се посочват
лицата,
които през
годината
са имали
сключенправоотношение
само договор засизвършване
на услуги с личен труд (граж17. сНа
код 1530единица
се посочват
данни
за лицата,
чл.111 от КТ. с друг работодател.
дански договор)
отчетната
и нямат
трудово
илиназначени
служебно по
правоотношение
На код
1600 се посочва
на работещите
собственици,
17. На код18.
1530
се посочват
данни заброят
лицата,
назначени по
чл.111 от КТ.които участват пряко в дейността на фирмата. Тези, които са в трудово
с отчетната
единица
се посочват
само накоито
код 1000
и не следва
се посочватнанафирмата.
код 1600.Тези,
Не секоито
посочват
съдружниците,
18. На правоотношение
код 1600 се посочва
броят на
работещите
собственици,
участват
прякода
в дейността
са в трудово
които само
получават
дивиденти
за дялово
участие.
правоотношение
с отчетната
единица
се посочват
само
на код 1000 и не следва да се посочват на код 1600. Не се посочват съдружниците,
Средниятдивиденти
брой през за
годината
лицата, посочени на кодове 1400,1500,1530 и 1600 кол. 1 и 2, се изчислява чрез сумиране на техния
които само получават
дяловона
участие.
бройброй
за всеки
и полученият
се раздели
на 12.1400,1500,1530 и 1600 кол. 1 и 2, се изчислява чрез сумиране на техния
Средният
презмесец
годината
на лицата,сбор
посочени
на кодове
На код
3300 се посочват
брой за всеки19.
месец
и полученият
сбор сеосигурителните
раздели на 12. вноски за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношеТова са
и здравни осигуровки
и др.наподобни
възнаграждения,
начислениправоотношесуми по граждански
19. На ние.
код 3300
сесоциалните
посочват осигурителните
вноски за
захонорари,
сметка на лекторски
работодателя
работещите
без трудово за
и служебно
договори,
за начислени
по договор
за управление
и контрол.
трябва да
се посочват социалните
и здравни
на работение. Това са
социалните
и здравнисуми
осигуровки
за хонорари,
лекторски
и др.Не
подобни
възнаграждения,
за начислени
сумиосигуровки
по граждански
собственици
наза
код
1600) - тезиисуми
са заНе
сметка
на самоосигуряващото
се лице.и здравни осигуровки на работедоговори,щите
за начислени
суми(посочени
по договор
управление
контрол.
трябва
да се посочват социалните

щите собственици (посочени на код 1600) - тези суми са за сметка на самоосигуряващото се лице.
Част ІІІ. Работещи пенсионери.
20. На кодпенсионери.
1700 се посочват всички работещи пенсионери, независимо дали са в трудово или служебно правоотношение, по договор
Част ІІІ. Работещи
управление
и контрол,
граждански
договор
с отчетната
единицадали
или са
20. На за
код
1700 се посочват
всички
работещи
пенсионери,
независимо
саработещи
в трудовособственици.
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
Забележки:
социалното осигуряване; КТ – Кодекс на труда.
Използвани съкращения: ЗДС – Закон за държавния служител; ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане; КСО – Кодекс за
социалното осигуряване; КТ – Кодекс на труда.
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

БРОЙ 5

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА
ЗА ПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА
ЗА 2011 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели
а
Данъци и такси за МПС

Код на реда

Платени суми

б

1

8460

Екотакса при регистрация

8461

Акцизи при внос на МПС

8462

Данък на МПС с катализатор или дизел Евро 3

8463

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

8464
8465

Пътна такса (винетка)

8466

Платени суми за замърсяване, съгласно:

8470

Закон за управление на отпадъците

8471

Закон за защитените територии

8472

Закон за опазване чистотата на атмосферния въздух

8473

Закон за управление на водите

8474

Такса смет

8475

Платени суми за ползване на ресурси

8480

Добив на кариерни материали

8481

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

8482

За горите

8483

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

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

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

16

10939

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

2. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30.12.2010 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
5685791
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2669424
Инвестиции в ценни книжа
17024919
Всичко активи:
25380134
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
8302428
Задължения към банки
5811971
Задължения към правителството
и бюджетни организации
5399763
Задължения към други депозанти
504527
Депозит на управление „Банково“
5361445
Всичко пасиви:
25380134
Подуправител
Гл. счетоводител
на БНБ:
на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30.12.2010 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
38713
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1481447
Дълготрайни материални и
нематериални активи
194533
Други активи
10389
Депозит в управление „Емисионно“
5361445
Всичко активи:
7086527
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2761464
Други пасиви
21750
Всичко задължения
2783214
Основен капитал
20000
Резерви
4014601
Неразпределена печалба
268712
Всичко собствен капитал
4303313
Всичко пасиви
7086527
Подуправител
Гл. счетоводител
на БНБ:
на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
62
41. – Нов български университет обявява
конкурси за: доцент по 05.01.13 философия на
културата, политиката, правото и икономиката;
двама главни асистенти по 05.08.02 музикознание и музикално изкуство – всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Изисква се кандидатите да притежават научна
степен „доктор“. Документите се подават в НБУ,
ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“, стая 216,
тел. 8110236, 8110216.
53
96. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурс за професор по 05.02.21 организация и управление на производството към
катедра „Икономика и мениджмънт“ със срок 3
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месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“, тел. 052/383-284.
82
2. – Икономическият университет – Варна,
обявява конкурс за професор по 05.02.01 политическа икономия (обща икономическа теория),
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в отдел „НИРД“, ст. 527,
тел.: 052/660-295.
424
1. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ –
Свищов, обявява конкурс за асистент по 05.02.05
финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси), със срок 2 месеца от датата на
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в академията, офис „Докторантура и научни
съвети“, тел. 66-362.
423
44. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър за територията на
група поземлени имоти по трасето на железопътна
линия Биримирци – Подуяне – разпределителна
с идентификатори 68134.602.9001, 68134.604.9002,
68134.605.9003, 68134.605.9004, 68134.611.9005,
68134.618.90 06, 68134.619.90 07, 68134.626.90 08,
68134.630.9009, район „Подуяне“, и 68134.723.9012,
68134.725.9011, 68134.729.9010, район „Слатина“,
Столична община�����������������������������
, които
���������������������������
са в Службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – София.
342
57. – Община Велико Търново на основание
чл. 30 ЗПСК обявява, че през 2010 г. е извършила продажба на следните общински нежилищни
имоти и обособен обект, както следва: 1. Офисни
помещения, разположени на първи етаж от административна сграда, представляващи самостоятелен обект с идентификатор № 10447.502.189.2.3
по КККР на Велико Търново – обособена част
от имуществото на „Инвестстрой – 92“ – ЕООД,
продадени чрез публичен търг с явно наддаване
на Камара на строителите в България, представлявана от Иван Димитров Бойков и Стоян
Иванов Стоянов, действащи като пълномощници
на законния представител на КСБ Симеон Стоилков Пешов, за 206 660 лв., изплатени изцяло от
купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС). 2. 19 579 поименни акции, представ
ляващи 34 на сто от капитала на акционерно
дружество с фирма „ВТО Мултиком“ – АД, Велико Търново – собственост на Община Велико
Търново, продадени чрез публичен търг с явно
наддаване на „Мултиком 2000“ – ЕООД, Велико
Търново, представлявано от Радослав Игнатов
Владев. Общата цена по договора е в размер
200 000 лв., на разсрочено плащане и с начална
вноска в размер 60 000 лв., а остатъкът – платим
на четири равни вноски в срок до 30.11.2011 г.
Сделката е освободена от ДДС (чл. 46, ал. 1, т. 5
ЗДДС). 3. Магазин 1, разположен в жилищна
сграда № 1, представляващ самостоятелен обект
с идентификатор № 10447.514. 213.1.39 по КК и
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КР на Велико Търново, с административен адрес
Велико Търново, ул. Никола Габровски 33 – собственост на Община Велико Търново, продаден
чрез публичен търг с явно наддаване на Валентин
Тодоров Иванов от Велико Търново за 127 480 лв.,
изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС). 4. Поземлен
имот с идентификатор № 00583.501.141 по КК и
КР на с. Арбанаси, заедно с построените в този
имот масивна двуетажна сграда и едноетажна
сграда (навес и склад към него) – собственост
на Община Велико Търново, продаден чрез публичен търг с явно наддаване на „Аркус“ – АД,
гр. Лясковец, представлявано от Банко Георгиев
Банков, за 506 900 лв., върху която сума е начислен ДДС в размер 101 380 лв. Общата цена по
договора е в размер 608 280 лв., на разсрочено
плащане и с начална вноска в размер 253 450 лв.,
а остатъкът – платим на четири равни вноски, в
срок до 28.09.2011 г. 5. Магазин 2, разположен в
жилищна сграда № 1, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 10447.514.213.1.38 по
КК и КР на Велико Търново, с административен
адрес Велико Търново, ул. Никола Габровски
33 – собственост на Община Велико Търново,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване
на Диана Иванова Енева от Горна Оряховица за
124 440 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
10886
6. – Столична община съобщава, че на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ е изработен подробен устройствен план – парцеларен план с цел
изграждане на оптичен кабел в землищата на
с. Казичане и с. Горни Лозен в граници: в землището на с. Казичане между масиви 105, 121 и
157; между масиви 157, 117 и 158; между масиви
158 и 37 в землището на с. Горни Лозен; между
масиви 37, 38, 39 и 42, 43, 44, който е изложен в
район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
главния архитект на СО чрез район „Панчарево“.
Проектът подлежи на обществено обсъждане по
реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ.
340
38. – Община Асеновград съобщава, че е изработен парцеларен план за обект: „Път с. Мостово – Кръстова гора“. Проектът и придружаващата
го документация са изложени за справка в Информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
372
81. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен ПУП – парцеларен план за обект:
Напорен водопровод до „Малка ВЕЦ“ в ПИ
03504.113.9, м. Пирчов мост, по кадастралната
карта на гр. Белица, община Белица, област
Благоевград, собственост на ЕТ „Нико – 5 – Виталий Золотарьов“. Сервитутната зона е на 3 м
от оста на водопровода. Трасето на водопровода е с обща дължина 2458 м и минава през
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и мо т и: 03504.68.2 – д ру г и т ери т ори и, зае т и
от селскостопанск и земи по ч л. 19 ЗСПЗЗ;
03504.68.3 – естествени ливади, собственост на
Кръстю Иванов Ангелов; 03504.68.4 – естествени
ливади, собственост на Салих Рамадан Падарев;
03504.69.336 – вътрешни реки, собственост на
държавата – МОСВ; 03504.70.26 – естествени
ливади, собственост на н-ци на Никола Георгиев
Бояджиев; 03504.70.28 – исторически паметници и места, собственост на Община Белица;
03504.70.330 – пасища с храсти – земи по чл. 19
ЗСПЗЗ; 03504.70.459 – пасища с храсти – земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ; 03504.72.3 – пасища с храсти – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ; 03504.75.462 – пасища, мери – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ; 03504.76.1 – естествени ливади, собственост на н-ци на Васил
Томе Ус ев; 0350 4.76.5 – ес т ес т вен и л и ва д и,
собственост на н-ци на Георги Николов Кифев; 03504.76.376 – пасища с храсти – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ; 03504.108.1 – ниви (орна земя),
собственост на н-ци на Мехмед Асанов Читаков; 03504.108.2 – ниви (орна земя), собственост на н-ци на Исмаил Мустафов А лилов;
03504.108.3 – ниви (орна земя), собственост на
Ерифат Илязов Читаков; 03504.113.6 – ниви (орна
земя, собственост на н-ци на Иляз Ахмедов Читаков; 03504.155.748 – местни пътища, собственост на Община Белица; 03504.309.6 – залесени
горски територии, собственост на МЗГ – ДЛ;
03504.309.542 – стоп. дворове и п р. бази на
селското стоп. – ЕТ „Денис – Алил – Алилов“;
03504.309.543 – пасища, мери – земи по чл. 19
ЗСПЗЗ; 03504.309.544 – пасища с храсти – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ; 03504.309.549 – пасища, мери – земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ; ПУП – парцеларен план за
обект: „Електрически кабел 20 kV от трафопост
тип МКТП 20/04 kV в ПИ 03504.113.9, м. Пирчов мост, землище на гр. Белица до ЖР стълб
в ПИ 03504.115.625, м. Пирчов мост, землище
на гр. Белица. Сервитутната зона е на 2 м от
двете страни на оста на трасето. Трасето на
електропровода е с дължина 148 м, ще бъде
прокарано на дълбочина 1,10 м и минава през
имоти: 03504.115.625 – пасища, мери – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ – 20,58 кв.м; 03504.155.748 – пътища, собственост на Община Белица – 585,5 кв.м.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин 15.
10982
1. – Община гр. Бобов дол, област Кюстендил,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за обект:
„Реконструкция на довеждащ главен водопровод
за гр. Бобов дол в участъка на свлачищния район
при затвора“. Трасето на водопровода ще преминава подземно през следните поземлени имоти:
ПИ № 10 – собственик Община Бобов дол, ПИ
№ 240 – собственик „Мини Бобов дол“ – ЕАД,
ПИ № 104 – собственик държавата – МЕ, ПИ
№ 5.16 – с о б с т в ен и к д ърж а в ат а – М П , П И
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№ 241 – собственик „Мини Бобов дол“ – ЕАД,
ПИ № 162 – собственик Община Бобов дол.
Проектът е изложен за разглеждане в сградата
на общината, стая № 106. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
434
2. – Община гр. Бобов дол, област Кюстендил,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за изграждане на ел. кабел – ниско напрежение,
с обща дължина 267,18 м до ПИ 29020, масив 29
по КВС на с. Мламолово, община Бобов дол,
за захранване на базова станция GSM/UMTS
№ 2415 на GLOBUL, преминаващ през имоти
29023, 29069 в землище с. Мламолово, собственост
на Община Бобов дол. Проектът е изложен за
разглеждане в сградата на общината, стая № 106.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
435
1. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за ПУП – план за улична регулация за обслужваща улица от о.т. 1 до о.т. 13 за транспортно
обслужване на имотите, разположени в територията между южната регулационна граница на
Гробищен парк – Бургас, и ул. Транспортна, който
е изложен за разглеждане в ТД „Изгрев“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
373
110. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване, и
план-схеми за водоснабдяване и електрификация
на ПИ № 106352, местност Коралча, землище на
с. Шемшево, община Велико Търново, с цел промяна предназначението на земята „за жилищни
нужди“. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на общината в 30-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
50
28. – Община Видин на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ уведомява заинтересованите граждани, че е изработен проект за парцеларен план
на обект „Подземна тръбна кабелна мрежа за
нуждите на „Вида Оптикс ТВВ“ в участъка с.
Покрайна – с. Антимово – с. Кутово, община
Видин. Документацията може да бъде разгледана
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в стая 9, ет. 4 в сградата на Община Видин всеки
работен ден от 9 до 12 ч. и от 12,30 до 17 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в законоустановения
едномесечен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
16
71. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) – ел. захранване за ПИ 22767.222.718
по КК на с. Паничерево, община Гурково, с
трасе, преминаващо през ПИ с идентификатори 22767.222.720, 22767.222.724, 22767.222.727,
22767.222.733 и 22767.222.731 по КК на с. Паничерево. Проектът се намира в стая № 5 на общинска
администрация гр. Гурково. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска
администрация Гурково.
49
77. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
П У П – парцеларен план за линейна инфраструктура, трасета на подземни кабелни линии,
свързващи новопроектирани ветрогенератори в
поземлени имоти с идентификатори 07257.12.45,
07257.15.186, 07257.20.3, 07257.23.116, 07257.23.118,
07257.23.127, 07257.24.532, 07257.25.83 в землището
на с. Българево, 65543.11.105, 65543.18.86, 65543.18.89
в землището на с. Свети Никола, 77044.19.51,
77044.23.143 в землището на с. Хаджи Димитър,
57861.21.63 в землището на с. Поручик Чунчево,
35746.13.17, 35746.15.29, 35746.17.41 в землището
на с. Камен бряг, със съществуващи трасета
на действащ ПУП – парцеларен план на ВЕП
„Свети Никола“, засягащи следните поземлени
имоти: 1. землище на с. Българево, община Каварна, област Добрич – полски пътища с идентификатори 07257.15.60, 07257.15.206, 07257.19.248,
07257.20.29, 07257.23.39, 07257.25.31; 2. землище на
с. Поручик Чунчево, община Каварна, област Доб
рич – полски път с идентификатор 57861.21.117;
3. землище на с. Свети Никола, община Каварна,
област Добрич – полски пътища с идентификатори
65543.11.211, 65543.12.220, 65543.16.119, 65543.16.120,
65543.16.123, 65543.16.124, 65543.16.125, 65543.17.114,
65543.18.222; земеделски земи – ниви с идентификатори 65543.18.86, 65543.18.87, 65543.18.88; 4.
землище с. Камен бряг, община Каварна, област
Добрич – полск и п ът и ща с и ден т ифи к ат ори
35746.12.117, 35746.12.121, 35746.12.122, 35746.13.166,
35746.14.131, 35746.15.162, 35746.15.163, 35746.15.164,
35746.17.21, 35746.17.158; водоем с идентификатор
35746.17.160. Проектът се намира в отдел „ТУС“
при Община Каварна. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите могат да се запознаят с
проекта и да направят писмени възражения,
предложения и искания в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
10986
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33. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура (електропровод и тръбопровод) за захранване на УПИ
040007 – дестилерия за етерични масла, склад,
магазин и офис, в м. Бебековец – землище на
гр. Карлово – кв. Сушица, преминаващ през ПИ
№ 753, 760, 761, 774, 776, 780 – полски пътища на
община Карлово, ПИ № 889 – канали, държавна
частна собственост, ПИ № 999 – територии, заети
от населени места, ПИ № 322114 – земи по чл. 19,
ПИ № 322474 – държавна частна собственост,
ПИ № 339001 и 339007 – публична общинска собственост, ПИ № 339109, 339116 и 340007 – частна
собственост. Проектът е изложен за разглеждане
в стая 203 в сградата на общинската администрация. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Карлово.
11158
51. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура (електропровод) за захранване на УПИ 079008 – жилищно строителство, в м. Копаното имане – землище на гр. Калофер, преминаващ през ПИ
№ 266 – местен път – частна държавна собственост, ПИ № 285 – полски път, публична общинска
собственост, ПИ № 29012 и № 29014 – пасища с
храсти – публична общинска собственост, ПИ
№ 79002 и № 79004 – временно неизползвани
орни земи, стопанисвани от общината, УПИ
079008 – жилищно строителство – обществени
организации. Проектът е изложен за разглеждане
в стая 203 в сградата на общинската администрация. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Карлово.
11159
2. – Община Костинброд на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за „Външно ел. захранване – кабели НН – 20kV
до поземлен имот № 068017“ от съществуващ ел.
провод в имот № 069041, по полски път № 504
и полски път № 502 в землището на с. Петърч.
Планът се намира в сградата на общинската администрация, гр. Костинброд, ул. Охрид 1, стая
№ 35, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Костинброд в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
436
3. – Община Костинброд на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за „Уличен водопровод за водоснабдяване на
поземлени имоти № 322, 323, 324 и 325 в кв. 4 по
плана на с. Голяновци“ от съществуващ водопро-
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вод ∅ 80АЦ при о.к. 88 по полски път № 003015
в землището на с. Голяновци. Планът се намира
в сградата на общинската администрация, гр.
Костинброд, ул. Охрид 1, стая № 35, ет. 3. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Костинброд в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
437
24. – Община Павликени на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изготвен проект за частично изменение
(ЧИ) на подробен устройствен план (ПУП) – изготвяне на парцеларен план за поземлени имоти (ПИ) № 200071 и 200078 в землището на с.
Бутово, като през ПИ № 200068, 200069 и 200175
се прокара водопровод за обслужване дейността
на ПИ № 200071 и 200078. Проектът се намира в
дирекция „ТРСЕ“ при общината, стая 103, и може
да бъде разгледан всеки присъствен ден. Пряко
заинтересованите собственици имат право на
възражения пред кмета на общината в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
15
6. – Общинската служба по земеделие – Пещера, на основание чл. 19, ал. 18 ППЗСПЗЗ съобщава
на собствениците на земеделски земи, подлежащи
на обезщетение със земеделска земя, на територията на община Пещера, че е утвърден планът
за обезщетение и е изложен за разглеждане в
Общинската служба по земеделие – Пещера, офис
Пещера. Планът за обезщетение не подлежи на
обжалване. Въвод във владение ще се извърши по
график, обявен в ОС „Земеделие“ – Пещера, офис
Пещера, в двуседмичен срок след обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
449
58. – Община Роман на основание чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава, че комисията по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 78 от
09.12.2010 г. на областния управител на област
Враца, с протокол от 20.12.2010 г. е приела помощен план и план на новообразуваните имоти за
земите по § 4 ЗСПЗЗ за м. Полето, землище на
с. Кунино. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения по плановете до
кмета на общината.
13
58. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на водопровод към обект: „Цех за бутилиране на трапезна вода“, предвиден за изграждане
в поземлен имот № 100042, м. Мездрата – 2, зем
лище на с. Полена, община Симитли. Трасето на
водопровода засяга следните имоти: № 000.046,
№ 000.048, № 000.052, № 000.089, землище на
с. Полена, № 099.042, м. Реката, землище на с.
Полена, № 099.043, м. Реката, землище на с. Полена, № 100.029, м. Мездрата – 2, землище на с.
Полена, № 101.007, № 101.023, № 101.024, № 101.025,
№ 101.030, № 101.033, м. Валевицата – 1, землище
на с. Полена, и № 125.002, м. Мездрата – 1, землище на с. Полена. Проектът е изложен в стая 305
в сградата на ОбА – Симитли. Съгласно чл. 128,
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ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Симитли.
10968
28. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане
на трасе на подземен електропровод 20 kV до
БКТП в поземлен имот 14275.610.582, землище с.
Гавраилово, община Сливен, преминаващ през
имот 14275.610.42, м. Между пътищата, в същото
землище. Проектът е изложен в общината, стая
35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
10970
28а. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
трасе на газопроводно отклонение от съществуващ газопровод в поземлен имот 67338.834.65 до
поземлен имот 67338.834.68, м. Къра, землище кв.
Речица – Сливен. Проектът е изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
10971
28б. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
трасе на газопровод от съществуващ газопровод
в поземлен имот 67338.852.115 до поземлен имот
67338.703.429, землище кв. Речица – Сливен. Проектът е изложен в общината, стая 35. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
10972
14. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен прект за промяна на ПУП – план за регулация – изменение
на уличната регулация от о.т. 303 до о.т. 314б по
плана на с. Стойките, община Смолян, на ПИ
с идентификатори 69345.10.65; 9.480; 10.43; 10.42;
10.36; 10.14; 10.7; 10.3; 10.35; 10.8; 10.9; 10.73; 10.75;
10.45; 9.476; 9.477; 9.478; 10.10 по плана на с. Стойките, община Смолян, с цел изграждане на път за
нуждите на пътническа въжена линия – с. Стойките, община Смолян – връх Снежанка, който е
изложен в приемна „УТ“ в Община Смолян. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Смолян.
11024
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32. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
са изработени проекти за подробни устройствени
планове – ПЗ (план за застрояване) за разполагане на фотоволтаична електроцентрала в имот
034018, местност Димирджи бунар, в землището
на с. Димитриево, община Чирпан. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения и искания по проектите до общинската администрация. Проектите са изложени
в сградата на община Чирпан, ет. 1, стая № 4.
51
14. – Община гр. Якоруда, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план, за трасе на „Довеждащ
колектор до ПСОВ, гр. Якоруда“. Трасето на довеждащия колектор и сервитутите преминават през
поземлени имоти в м. Митилева бара, м. Сливина,
м. Рудища и м. Буковец в землището на гр. Якоруда с идентификатори, както следва: м. Митилева бара: Ид. № 87338.605.15; Ид. № 87338.605.23;
Ид. № 87338.605.24; Ид. № 87338.612.23; Ид.
№ 8 7 3 3 8 . 61 2 . 2 5; И д . № 8 7 3 3 8 . 61 2 . 2 7; И д .
№ 8 7 3 3 8 . 61 2 . 2 9 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 61 2 . 3 3; И д .
№ 87338.612.34; Ид. № 87338.612.41; м. Сливина: Ид. № 87338.616.5; Ид. № 87338.616.6; Ид.
№ 87338.616.8; Ид. № 87338.616.9; Ид. № 87338.616.10;
И д. № 87338.616.11; И д. № 87338.616.12; И д.
№ 8 7 3 3 8 . 616 . 2 4 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 616 . 2 5; И д .
№ 8 7 3 3 8 . 616 . 2 9 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 616 . 3 0 ; И д .
№ 87338.616. 37; И д. № 87338.616. 51; И д. №
87338.616.57; Ид. № 87338.642.4; Ид. № 87338.642.7;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 4 2 . 8 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 4 2 .1 3 ;
И д. № 87338.642.14; И д. № 87338.642.15; И д.
№ 8 7 3 3 8 . 6 4 2 .1 8 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 4 2 .1 9 ; И д .
№ 8 7 3 3 8 . 6 4 2 . 2 0 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 4 2 . 21 ; И д .
№ 87338.642.22; Ид. № 87338.642.26; м. Рудища: Ид. № 87338.647.1; Ид. № 87338.647.2; Ид.
№ 87338.647.3; Ид. № 87338.647.4; Ид. № 87338.647.5;
И д. № 8 7338 .6 47.6; И д. № 8 7338 .6 47.7; И д.
№ 87338.647.8; Ид. № 87338.647.9; Ид. № 87338.647.10;
И д. № 87338.647.11; И д. № 87338.647.13; И д.
№ 87338.647.14; Ид. № 87338.648.3; Ид. № 87338.648.4;
И д. № 87338.6 4 8. 5; И д. № 87338.6 4 8.7; И д.
№ 87338.648.8; Ид. № 87338.648.9; Ид. № 87338.649.2;
И д. № 87338.6 49. 3; И д. № 87338.6 49.4; И д.
№ 87338.649.5; Ид. № 87338.649.6; Ид. № 87338.649.12;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 4 9.1 5; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 4 9.16 ;
И д. № 87338.649.17; И д. № 87338.649.18; И д.
№ 87338.649.20; Ид. № 87338.649.22; м. Буковец: Ид. № 87338.637.17; Ид. № 87338.637.18;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7.1 9 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 2 2 ;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 2 5; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 31 ;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 3 4 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 3 5;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 3 6 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 3 7;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 3 8 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 3 9 ;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 4 4 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 4 5;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 51 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 5 5;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 5 6 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 5 7;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 5 9 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 6 0 ;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 6 2 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 6 3;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 6 4 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 6 5;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 6 6 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 6 7;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 6 8 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7.7 1 ;
И д. № 87338.637.72; И д. № 87338.637.78; И д.
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№ 8 7 3 3 8 . 6 3 7.7 9 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 8 0 ; И д .
№ 87338.637.81; Ид. № 87338.638.1; Ид. № 87338.638.6;
И д. № 8 7338 .639.2; И д. № 8 7338 .639.7; И д.
№ 87338.639.8; Ид. № 87338.639.11; Ид. № 87338.641.19;
И д. № 87338.656.2; И д. № 87338.656. 3; И д.
№ 87338.656.5; Ид. № 87338.656.6; Ид. № 87338.656.9;
И д. № 87338.656.11; И д. № 87338.656.14; И д.
№ 8 7 3 3 8 . 6 5 6 . 2 0 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 5 6 . 21 ; И д .
№ 8 7 3 3 8 . 6 5 6 . 2 2 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 5 6 . 2 5; И д .
№ 8 7 3 3 8 . 6 5 6 . 2 6 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 5 6 . 3 3; И д .
№ 87338.656.34. Други: Ид. № 87338.0.89; Ид.
№ 87338.0.90; Ид. № 87338.0.356; Ид. № 87338.0.364;
И д. № 87338.0. 36 6; И д. № 87338.0. 374; И д.
№ 87338.0.941; Ид. № 87338.0.949; Ид. № 87338.0.361;
И д. № 87338.0. 367; И д. № 87338.0.9 43; И д.
№ 87338.0.944. Схема на поземлените имоти и
подробно описание на същите в табличен вид
са неразделна част към ПУП – ПП на отвеждащ
колектор от ПСОВ. Проектът се намира в сградата на Община Якоруда. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация, Якоруда.
439
15. – Община гр. Якоруда, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект на
ПУП – ПЗ, за „Пречиствателна станция за отпадни води, гр. Якоруда“, в обхат: ПИ № 605005,
605010, 605011 и 605012, в землището на гр. Якоруда. Схема на поземлените имоти и подробно
описание на същите в табличен вид са неразделна
част към ПУП – ПЗ на Пречиствателна станция
за отпадни води, гр. Якоруда. Проектът се намира
в сградата на Община Якоруда. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
440
16. – Община гр. Якоруда, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план, за трасе на „Отвеждащ
колектор до ПСОВ, гр. Якоруда“. Трасето на отвеждащия колектор и сервитутите преминават през
поземлени имоти в м. Митилева бара, землището
на гр. Якоруда, и м. Герена, землището на с.
Юруково, община Якоруда, с идентификатори: м.
Митилева бара, гр. Якоруда: Ид. №87338.0.372; Ид.
№87338.605.2; Ид. №87338.605.6; Ид. №87338.612.1;
м. Герена, с. Юруково: Ид. №87338.0.203; Ид.
№87338.0.225; Ид. №87338.0.459; Ид. №87338.071.1;
87338.071.2. Схема на поземлените имоти и подробно описание на същите в табличен вид са
неразделна част към ПУП – ПП на отвеждащ
колектор от ПСОВ. Проектът се намира в сградата на Община Якоруда. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация, Якоруда.
441
17. – Община гр. Якоруда, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект на ПУП – ПП,
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за „Довеждащ път до ПСОВ, гр. Якоруда“. Трасето
на довеждащия път преминава през поземлени
имоти в м. Митилева бара и м. Сливина, землището на гр. Якоруда, с идентификатори, както
следва: м. Митилева бара: Ид. № 87338.605.18;
Ид. № 87338.605.19; Ид. № 87338.605.20; Ид.
№ 8 7 3 3 8 . 6 0 5. 21 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 0 5. 2 2 ; И д .
№ 8 7 3 3 8 . 61 2 . 3 7; И д . № 8 7 3 3 8 . 61 3 . 2 ; И д .
№ 87338.613.3; Ид. № 87338.613.4; Ид. № 87338.614.1;
Ид. № 87338.614.2; Ид. № 87338.614.3; м. Сливина: Ид. № 87338.615.2; Ид. № 87338.615.3; Ид.
№ 87338.616.1; Ид. № 87338.616.17; Ид. № 87338.616.18;
И д. № 87338.616.19; И д. № 87338.616.21; И д.
№ 8 7 3 3 8 . 616 . 4 2 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 616 . 4 3; И д .
№ 8 7 3 3 8 . 616 . 4 4 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 616 . 4 5; И д .
№ 87338.616.46; Ид. № 87338.616.56; други: Ид.
№ 87338.0.351; Ид. № 87338.0.353; Ид. № 87338.0.371;
Ид. № 87338.0.373; Ид. № 87338.0.949; 87338.0.951.
Схема на поземлените имоти и подробно описание на същите в табличен вид са неразделна
част към ПУП – ПП на довеждащ път до ПСОВ,
гр. Якоруда. Проектът се намира в сградата на
Община Якоруда. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация, Якоруда.
442
25. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – за
трасе на водопровод и водопроводно отклонение,
започващо от отклонението на съществуващ
водопровод за ПИ 87374.25.4, преминаващо през
ПИ 87374.25.826 и завършващо в ПИ 87374.25.3 по
кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Чаргански
път, и трасе на канализационно отклонение към
съществуващ уличен канализационен клон Б
∅ 500 мм. Проектът за ПУП – парцеларен план
е изложен за разглеждане в Община Ямбол,
стая 326. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
46
26. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – за
трасе на водопровод и водопроводно отклонение,
започващо от отклонението на съществуващ
водопровод за ПИ 87374.25.4, преминаващо през
ПИ 87374.25.826 и завършващо в ПИ 87374.25.10
по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Чаргански път, и трасе на канализационно отклонение
към съществуващ уличен канализационен клон
∅ 600 мм Е. Проектът за ПУП – парцеларен
план е изложен за разглеждане в Община Ямбол,
стая 326. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
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до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
47
27. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – за трасе на електропроводна линия на
ниско напрежение, кабел 1 kV от ТНН на БКТП
„Лазур“, намиращ се в ПИ с идентификатор
87374.25.4, преминаващ през ПИ с идентификатор
87374.25.826 до ПИ 87374.25.10 по кадастралната
карта на гр. Ямбол, м. Чаргански път. Проектът
за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в община Ямбол, стая 326. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
48
8. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (парцеларен план)
за довеждащ водопровод от група „Скалица“ до
ПС „Ханово“ в ПИ 6032 за обект „Допълнително
водоснабдяване“, с. Ханово, по КВС на землище
с. Ханово, община „Тунджа“, Ямбол. Проектът за
подробен устройствен план е на разположение на
заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
14
1. – Община с. Никола Козлево, област Шумен, Дирекция „Устройство на територията към
Специализирана администрация“, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересованите
лица, че със Заповед № РД-270 от 27.12.2010 г. на
кмета на общината е разрешено изработването
на проект за ПУП – план за застрояване (ПЗ)
на неу рег улирани поземлени имоти (НПИ):
№ 030022 в м. Коджа Ара; № 030021 в м. Коджа Ара; № 030037 в м. Папурлука; № 029009 в
м. Папурлука; № 032020 в м. Коджа Екинлик;
№ 032019 в м. Коджа Екинлик; № 031012 в м.
Кабаклък, в землището на с. Хърсово с ЕКАТТЕ
77582, НПИ: № 012015 в м. Сърт; № 012002 в м.
Сърт и № 013021 в м. Кабаклък, в землището на
с. Църквица с ЕКАТТЕ 78656, община Никола
Козлево, за чисто производствена зона – „За
ветрогенератори“ – Пч“.
438

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Йордан Михайлов Марков
от Горна Оряховица на чл. 25, т. 9, чл. 64, ал. 2,
чл. 83, ал. 1 и 2 от Правилника за устройството
и дейността на Националния военен университет
„Васил Левски“, приет с ПМС № 200 от 11.09.2003 г.
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(обн., ДВ, бр. 83 от 2003 г.; изм., бр. 56 от 2005 г.,
бр. 109 от 2008 г.), във връзка с което е образувано адм.д. № 14481/2010 по описа на Върховния
административен съд.
456
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от „Космо България Мобайл“ – ЕАД,
на Наредба № 1 от 2010 г. на Комисията за регулиране на съобщенията (ДВ, бр. 64 от 2010 г.),
по което е образувано адм.д. № 37/2011 по описа
на Върховния административен съд.
457
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм.д. № 3559/2010 по оспорване,
предявено от Елена Димова Несторова срещу
Решение № 2405-10 от 23, 24 и 30.06.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на
ПРЗ на кв. Св. Никола, Варна, в частта на ПИ
№ ІІ-1415, кв. 403744. Заинтересованите страни
имат право да подадат заявление за конституиране като ответници в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
като представят заявление до Административния
съд – Варна, 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 се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като
заинтересовано лице. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Елена
Димова Несторова.
10860
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Галина Николова
Христова, Теменуга Николова Петрова и Петя
Николова Петрова срещу 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 приет
ПУП – ПУР за СО „Ален мак“ в частта относно имот 2074. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление за конституирането им като
ответници по адм. дело № 1800/2010 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 – гр.
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Варна, както и за присъединяване към подадената
от Галина Николова Христова, Теменуга Николова Петрова и Петя Николова Петрова жалба.
10861
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 и 4 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. д. № 2625/2010 по описа на ІІІ
отделение, ХХІХ състав, по жалба, подадена
от Юлия Проданова Павлова, срещу Решение
№ 1809-2 от протокол № 18 от 13.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е прието
повторно Решение № 1732-13(17) от 13,14.10.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, за одобрен
план за улична регулация на СО „Ален мак“
в частта относно имот № 190, СО „Ален мак“,
Варна. Съдът указва на заинтересованите лица,
че в срок от 1 месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да подадат
заявление до Административния съд – Варна,
със съдържание, съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7
ЗУТ, за конституирането им като ответници в
производството.
355
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Димитър Кирязов
Странджалиев на Решение № 2405-10 от протокол № 24 от 23, 24 и 30.06.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПРЗ
на кв. Свети Никола – Варна, в частта относно
УПИ ІV-1413 (стар ПИ 10135.2526.1413). Заинтересованите лица могат да подадат заявление по
чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като
ответници по адм.д. № 3527/2010 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.
467
Административният съд – Варна, на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване по адм.д. № 4023/2010, с което е
оспорена Наредбата за обществения ред на Общинския съвет – гр. Варна, в частта, с която е
изменен чл. 47, ал. 1 от визирания подзаконов
нормативен акт.
468
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Румянка
Иванова Чанкова от Силистра, с което се обжалват измененията и допълненията на чл. 14 и
19 от Правилника за организацията и дейността
на омбудсмана на Община Силистра, приети с
Решение № 1448 от 25.11.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Силистра. По повод на обжалването
е образувано адм. дело № 226/2010 по описа на
Административния съд – Силистра, по което е
насрочено съдебно заседание за 02.03.2011 г. от
10 ч.
329
Административнвият съд – София-град, уведомява, че е образувано адм.д. № 8569/2009 на
II АО, 30 състав, по жалба на Георги Йорданов
Дончев и Копринка Йорданова Лалова от София
срещу Решение № 549 от 29.����������������������
VII�������������������
.2009 г. на Столичния общински съвет, с което се одобрява план за
регулация и застрояване в част от територията
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на район „Младост 2“, в която попада имот на
жалбоподателите с № 453, кв. 1а по процесния
план. Съдът съобщава, че всички лица, които
имат правен интерес – имат права по отношение
на посочените имоти, могат да поискат да бъдат
конституирани по делото в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“. Делото е
насрочено за 24.02.2011 г. от 10,30 ч.
328
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм.д. № 8571/2009 по описа на II отделене,
34 състав, насрочено за 25.01.2011 г. от 16 ч. по
жалбата на Атанас Димитров Димитров като
управител на етажна собственвост на сграда
в София, ул. А. П. Чехов 69, срещу Решение
№ 241 от 16.04.2009 г. на Столичния общински
съвет, с което са одобрени план за регулация и
застрояване на м. „Изток – Изток част 1 и част
2“ в частта, предвиждаща изграждане на тупик
в края на УПИ IV-823 от кв. 65 и застрояване в
съседния УПИ V-1479. В едномесечен срок от деня
на обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересованите страни могат да се
конституират като ответници по делото чрез
подаване на заявление до съда.
354
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм. д. № 985/2010 по описа на ІІ отделение, 22
състав, насрочено за 18.03.2011 г. от 9 ч. по жалбата на Цочо Василев Цанков, Румяна Борисова
Цанкова, Борис Цочев Цанков, Десислава Христова Цанкова, Йорданка Георгиева Несторова
и Либер Стоянов Несторов против Решение
№ 551 от 29.07.2009 г. на Столичния общински
съвет за одобряване план за регулация и план
за застрояване на м. Младост 1 (ДВ, бр. 68 от
2009 г.) в частта на плана, касаещ квартал 28, с
който имоти пл. № 525 и 526 се предвиждат за
озеленяване, влизащи в УПИ VІІ. В едномесечен
срок от деня на обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да се конституират като ответници по делото чрез подаване на заявление до съда.
351
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм. д. № 3033/2010 по описа на ІІ отделение, 22
състав, насрочено за 25.03.2011 г. от 9 ч. по жалбата на Рена Цветанова Гълъбова и Явор Борисов
Лютаков против Решение № 548 от 29.07.2009 г.
на Столичния общински съвет за проект за план
за регулация и застрояване на м. Младост 3 (ДВ,
бр. 68 от 2009 г.) в частта на улица между кв. 2
и кв. 23 от о.т. 41 – о.т. 42 – о.т. 38 и УПИ ІІІ498 – за озеленяване, магазин, КОО и офиси, кв.
2, м. Младост 3 (изток). В едномесечен срок от
деня на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат
да се конституират като ответници по делото
чрез подаване на заявление до съда.
353
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм.д. № 6773/2009 на II а.о., 25 състав, насрочено
за 11.04.2011 г., срещу Заповед № РД-09-50-1279 от
2.10.2008 г. на главния архитект на София, с която
се одобряват: 1. план за регулация на м. „Детски
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град – Панчарево“; откриване на улица от о.т.
360 – о.т. 300 до о.т. 301; откриване на задънена
улица от о.т. 301 до о.т. 309; откриване на задънена
улица от о.т. 300 до о.т. 300А; отреждане на УПИ:
IV-599, V-575, VI-574, VII-573, VIII-573, IX-573, Х-573,
XI-401 – „За пречиствателна станция, инженерна
инфраструктура и обществено обслужване“, и XIIТП в кв. 28; създаване на нов кв. 28А и отреждане
на УПИ I-635, 670 – „За жилищно строителство,
обществено обслужване и трафопост“, по червените и сините линии, цифри и текст съгласно
приложения проект; 2. план за застрояване на м.
„Детски град – Панчарево“, кв. 28, УПИ IV, V, VI,
VII, VIII, IX, Х и XI съгласно приложения проект
с корекциите в зелен цвят. 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
обнародването в „Държавен вестник“, 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 заинтересованото лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересованото 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.
352
Административният съд – София-град, съобщава, че е образувано адм.д. № 9138/2009
на II отделение, 23-ти състав, насрочено за
31.01.2011 г. от 10,30 ч., по жалба на Росица Георгива Вучкова, Марияна Йорданова Василева, „Арт
билд – АП“ – ООД, Пенка Виденова Петрова,
Смиляна Първанова Маринова, Първан Милев
Иванов, Даниел Иванов Митов, Иван Борисов
Митов и Димитрийка Стефанова Василева срещу
Решение № 549 от 29.07.2009 г. на Столичния общински съвет, с което е одобрен ПРЗ на м. Младост 2, с граници: улица от о.т. 190 – о.т. 188 – о.т.
187 – о.т. 178 – о.т. 177 – о.т. 175 до о.т. 53; улица
от о.т. 53 до о.т. 53б; южна регулационна граница
на кв. 17; южна, северна и западна регулационна
граница на кв. 18; южна и западна регулационна
граница на кв. 1е; улица от о.т. 172 – о.т. 173 до
о.т. 180; южна, западна и северна регулационна
граница на кв. 1д; задънена улица от о.т. 182 до
о.т. 190; южна и западна регулационна граница
на УПИ V от кв. 1а; южна, западна и северна
регулационна граница на УПИ XIII от кв. 1а;
задънена улица от о.т. 10 до о.т. 6; улица от о.т.
6 до о.т. 53а; северна регулационна граница от
кв. 13б, 13г, 13, 13а (съобщено чрез обявление в
„Държавен вестник“, бр. 68 от 2009 г.), в частта
му, засягаща ПИ № 548, кв. 7; ПИ № 83, кв. 7;
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ПИ № 117, кв. 10; ПИ № 583, кв. 10. Съдът съобщава, че всички лица, които имат правен интерес – имат права по отношение на посочените
имоти, могат да поискат да бъдат конституирани
по делото в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
403
Административният съд – София-град, уведомява, че е образувано адм.д. № 363/2010 на II
АО, 24 състав, по жалба на Димитър Ангелов
Стоичков срещу Решение № 551 от 2009 г. на Столичния общински съвет в частта на УПИ II, III и
VI, кв. 33. Съдът съобщава, че заинтересованите
страни могат да се конституират като ответници
в производството в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“. Делото е насрочено за 14.02.2011 г. от
14,30 ч.
462
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм.д. № 8833/2009 по описа на ІІ отделение, 34
състав, насрочено за 1.03.2011 г. от 16 ч., по жалбата на Лилия Иванова Борова срещу Решение
№ 551 от 29.07.2009 г. на Столичния общински
съвет, с което са одобрени план за регулация и
застрояване на м. Младост 1 в частта на досегашен
имот УПИ ХІІІ-1544 относно проектирането на
нова улица по о.т. 23 – о.т. 19 и отреждането на
новопроектирания УПИ І, кв. 3в „за озеленяване“.
В едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите
страни могат да се конституират като ответници
по делото чрез подаване на заявление до съда.
469
Административният съд – София-град, уведомява, че е образувано адм.д. № 7428/2009 на ІІ
АО, 24 състав, по жалба на Бранимир Цветанов
Каменов срещу Решение № 241 от 16.04.2009 г.
на Столичния общински съвет в частта на УПИ
ІІ „за озеленяване“, кв. 33. Съдът съобщава, че
заинтересованите страни могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“. Делото е насрочено за
14.02.2011 г. от 14 ч.
470
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм.д. № 2429/2007 по описа на ІІ отделение, 24
състав, насрочено за 7.03.2011 г. от 14,30 ч., по
жалбата на Мирослава Кирилова Николова, Румен
Кирилов Стоянов и Елена Тодорова Купенкова
против Решение № 48 от 10.12.2001 г. на Столичния
общински съвет, с което е одобрен кадастрален
план на в.з. Килиите, обхващащ гора (НП „Витоша“), новопроектирана улица от о.т. 1 до о.к. 14,
ул. 722, новопроектирана улица от о.к. 210 до о.к.
238, ул. 717, ул. 603, дере, новопроектирана улица
от о.к. 394 до о.к. 393, новопроектирана улица от
о.т. 393 до о.к. 397, кв. Княжево, гора (НП „Витоша“); уличнорегулационен план в същия обхват и
застроителен и регулационен план в същия обхват.
Съдът съобщава на заинтересованите лица, че
могат да поискат да бъдат конституирани като
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ответници по делото чрез подаване на молба
до съда в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“.
471
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило предложение от
областния управител на област Търговище против
Решение № 256 на Общинския съвет – гр. Антоново, прието с протокол № 46 от 29.10.2010 г., за
определяне броя на паралелките и групите и броя
на учениците и на децата в паралелките и в групите
на училищата, детските градини и обществените
звена във връзка със Заповед № 293 от 18.10.2010 г.
на областния управител на област Търговище, по
което е образувано адм. д. № 182/2010 по описа
на Административния съд – Търговище. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 22.02.2011 г. от 10 ч.
404
Софийският градски съд, І гр. отделение, 4 състав, съобщава, че е образувано гр. д. № 7694/2010
по иск с правно основание чл. 415 ГПК и с
цена 95 366,97 евро, заведен от „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД, срещу Луиза Трендафилова
Атанасова, с последен известен адрес София, ул.
720 № 2, която като ответница в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ може
да подаде писмен отговор на исковата молба по
реда на чл. 131 ГПК.
330
Бургаският районен съд, гражданска колегия, XIX състав, призовава Пшемислав Конрад
Мушински, роден на 20.03.1978 г. – гражданин
на Република Полша, с последен адрес Бургас,
ул. Екзарх Йосиф 25, ет. 2, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 28.02.2011 г. в 9 ч.
като ответник по гр.д. № 8550/2010, заведено от
Вивияна П. Краева от Бургас, ул. Екзарх Йосиф
25, ет. 2, за иск с правно основание чл. 49 СК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
348
Русенският районен съд, гражданска колегия,
VII състав, призовава Ердал Алтун с последен
адрес Русе, бул. Гоце Делчев 16, вх. 3, ап. 8, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.03.2011 г. в
14 ч. като ответник по гр.д. № 8879/2010, заведено
от Еда А. Алтун. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
466
Районният съд – гр. Тервел, гражданска колегия, призовава Стефка Емилова Салим с последен
адрес област Добрич, община Тервел, гр. Тервел,
ул. Цар Иван Асен ІІ (Толбухин) № 38, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.02.2011 г. в
10 ч. като ответница по гр. д. № 550/2010, заведено
от Гюнайдин С. Салим. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
402
Великотърновският окръжен съд обявява, че
е образувано гр.д. № 489/2010 по постъпило мотивирано искане от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност
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(КУИППД), София, с вх. № 1181 от 9.04.2010 г. по
описа на Габровския окръжен съд против Веселин Стефанов Колев с постоянен адрес Габрово,
ул. Добруджа 10, и настоящ адрес с. Мечковица,
община Габрово, област Габрово, против Соня
Христова Колева от Габрово, ул. Добруджа 10, и
против „Вес“ – ЕООД, Габрово, ул. Добруджа 10,
с ЕИК 107580044, със седалище Горна Оряховица,
ул. Радецки 17, с управител Веселин Стефанов
Колев с цена на иска 204 575 лв., като предмет
на искането е отнемане в полза на държавата
на имущество от физическото лице, а именно:
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Веселин
Стефанов Колев:
50 0 д ру же с т вен и д я ла о т к а п и т а ла на
„Вес“ – ЕООД, ЕИК 107580044, регистрирано с
решение № 283 от 6.03.2006 г. по ф.д. № 113/2006
на Габровския окръжен съд, със седалище и
адрес на управление Габрово, ул. Добруджа 10,
в размер 5000 лв.
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от Веселин Стефанов Колев и Соня
Христова Колева:
Склад за хранителни продукти, плодове и зеленчуци в околовръстния полигон на с. Мечковица,
община Габрово, допуснат с разрешение за строеж
№ 9 от 4.02.2004 г., издадено от Община Габрово
на Веселин Стефанов Колев, и въведен в експлоатация с удостоверение № 60 от 7.07.2005 г., на
основание чл. 177, ал. 3 ЗУТ, представляващ имот
с идентификатор 47994.617.27.2 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-50 от 31.08.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ
266 кв.м и предназначение: постройка на допълващото застрояване, съгласно скица на сграда
№ 474 от 1.02.2010 г. на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Габрово.
Склад за зърно – западен, представляващ тухлена постройка с бетонна основа, със застроена
площ 760 кв. м, при граници: склад за зърно – източен; машиностроителен завод – с. Буря; водна
кула; асфалтова площадка; метален навес в парцел
2 по парцеларния план на стопански двор – с.
Буря, община Севлиево, с площ на парцела 5,614
дка, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 79, том III, рег.
№ 3883, дело № 456/2004, на 30.06.2004 г., вписан
в СВ – Севлиево, вх. рег. № 2339 от 30.06.2004 г.,
акт № 151, том VIII, дело № 1639/2004.
Родилно отделение, представляващо сграда
със застроена площ 957 кв. м в парцел XVIII от
парцеларен план по 161 ПМ на с. Буря, община Севлиево, представляваща имот № 121028 в
стопански двор в землището на с. Буря, община
Севлиево, целият 4754 кв.м, ЕКАТТЕ 07082, при
граници на имота: № 000337 – населено място;
№ 121027 – стопански двор на МЗГ; № 118023 –
пасище, мера на наследници на Върбан Митев
Върбанов; № 118025 – пасище, мера на наследници
на Денчо Ганев Урумов; № 118034 – гробище, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 122, том V, рег. № 7725, дело
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№ 866/2004, на 21.10.2004 г., вписан в СВ – Севлиево, вх. рег. № 3966 от 21.10.2004 г., акт № 56,
том ХII, дело № 2401/2004.
Краварник 200 глави, представляващ сграда
със застроена площ 1615 кв. м в парцел XVI от
парцеларен план по 161 ПМ на с. Буря, община
Севлиево, представляващ имот № 121026, в стопански двор в землището на с. Буря, община
Севлиево, целият 4933 кв. м, ЕКАТТЕ 07082, при
граници на имота: № 000337 – населено място;
№ 121013 – полски път; № 118021 – пасище, мера
на общината; № 121027 – стопански двор на МЗГ,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 122, том V, рег. № 7725, дело
№ 866/2004, на 21.10.2004 г., вписан в СВ – Севлиево, вх. рег. № 3966 от 21.10.2004 г., акт № 56,
том ХII, дело № 2401/2004.
Съоръжения за силажни ями – представляващи три броя силажни ями, заедно с бетонова
площадка, с площ 1400 кв. м, в имот № 121027,
в землището на с. Буря, ЕК АТТЕ 07082, целият с площ 4,242 дка, при граници и съседи:
№ 121026 – стопански двор на Държавен поземлен
фонд – МЗГ; № 118021 – пасище, мера на Община Севлиево, № 118024 – пасище, мера на Илия
Илиев; № 118023 – пасище, мера на наследници
на Върбан Митев Върбанов, № 121028 – стопански двор на ДПФ – МЗГ; № 000337 – населено
място с. Буря, придобит с договор за покупкопродажба на съоръжения за силажни ями от
21.10.2004 г., вписан в СВ – Севлиево, вх. рег.
№ 4194 от 4.11.2004 г.
Поземлен имот № 121 026 – земя IV категория – частна държавна собственост, с площ 4933
кв. м, в землището на с. Буря, с ЕКАТТЕ 07082,
категория на населеното място VII, представляващ
прилежаща площ към обект „Краварник 200 глави“
в стопански двор на бившо ТКЗС, извън регулация, в землището на с. Буря, община Севлиево,
област Габрово, в местността Стопанския двор,
при граници и съседи: имот № 000337 – населено
място на с. Буря; имот № 121013 – полски път
на Община Севлиево; имот № 118021 – пасище,
мера на Община Севлиево; имот № 121027 – стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ,
придобит с договор № РД-50Г-68 от 23.11.2005 г.
за покупко-продажба на недвижим имот – частна
държавна собственост, вписан в СВ – Севлиево,
№ 51, том V, вх. рег. № 4352 от 28.11.2005 г.
Поземлен имот № 121028 – земя IV категория – частна държавна собственост, с площ 4754
кв. м, в землището на с. Буря, с ЕКАТТЕ 07082,
категория на населеното място VII, представляващ
прилежаща площ към обект „Родилно отделение“
в стопански двор на бившо ТКЗС, извън регулация, в землището на с. Буря, община Севлиево,
област Габрово, в местността Стопанския двор,
при граници и съседи: имот № 000337 – населено
място на с. Буря; имот № 121027 – стопански
двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ; имот
№ 118023 – пасище, мера на наследници на Върбан Митев Върбанов; имот № 118025 – пасище,
мера на наследници на Денчо Ганев Урумов;
имот № 118034 – гробище на Община Севлиево,
придобит с договор № РД-50Г-69 от 23.11.2005 г.
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за покупко-продажба на недвижим имот – частна
държавна собственост, вписан в СВ – Севлиево,
№ 52, том V, вх. рег. № 4353 от 28.11.2005 г.
УПИ VIII – производствена и складова дейност
от кв. 45 по действащия подробен устройствен
план на с. Буря, община Севлиево, област Габрово, функционален тип на населеното място VI,
частна държавна собственост, с площ 5614 кв.
м, представляващ прилежаща земя към обект
„Склад за зърно – западен“ в стопански двор на
бившо ТКЗС, в регулация, в землището на с. Буря,
община Севлиево, област Габрово, при граници
на имота: улица; УПИ VII – производствена и
складова дейност; УПИ I – на „Подем“ – АД,
Габрово; улица и УПИ X – производствена и
складова дейност, придобит с договор № РД50Г-31 от 28.02.2006 г. за покупко-продажба на
недвижим имот – частна държавна собственост,
вписан в СВ – Севлиево, № 138, том I, вх. рег.
№ 423 от 28.02.2006 г.
Мачтов трафопост за външно ел. захранване на
обект „Гъбопроизводство“ в уличната регулация
до югоизточния ъгъл на УПИ X, кв. 45, с. Буря,
община Севлиево, област Габрово, придобит с
разрешение за строеж № 125 от 25.05.2006 г. на
Община Севлиево, на основание чл. 148, ал. 1
и 2 ЗУТ.
Имот № 118024 – пасище, мера 1,699 дка, четвърта категория, в местността Стопанския двор,
в землището на с. Буря, община Севлиево, при
граници: № 118025 – пасище, мера на наследници на Денчо Ганев Урумов; № 118023 – пасище,
мера на наследници на Върбан Митев Върбанов;
№ 118020 – стопански двор на стопанисване от
общината; № 118021 – пасище, мера на стопанисване от общината; № 118027 – пасище, мера на
стопанисване от общината, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 150,
том III, рег. № 5658, дело № 462/2006, вписан в
СВ – Севлиево, вх. рег. № 2230 от 17.08.2006 г.,
акт № 53, том VIII, дело № 1692/2006.
Имот № 118023 – пасище, мера 3,093 дка,
четвърта категория, в местността Стопанския
двор, в землището на с. Буря, община Севлиево, при граници: № 121028 – стопански двор на
Веселин Стефанов Колев; № 121027 – стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ;
№ 118024 – пасище, мера на Илия Илиев Червенаков; № 118025 – пасище, мера на наследници на
Денчо Ганев Урумов, придобит от проверяваното
лице, в режим на СИО, на 18.09.2006 г., с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 195, том V, рег. № 9459, дело № 963/2006, вписан
в СВ – Севлиево, вх. рег. № 2502 от 18.09.2006 г.,
акт № 53, том IX, дело № 1929/2006 на 18.09.2006 г.
Поземлен имот № 121027 – земя IV категория – частна държавна собственост, с площ
4290 кв. м, разположен в землището на с. Буря,
с ЕКАТТЕ 07082, категория на населеното място
VII, представляващ прилежаща площ към обект
„Съоръжения за силажни ями, представляващи
три броя силажни ями, заедно с бетонова площадка“ в стопански двор на бившо ТКЗС, извън
регулация, в землището на с. Буря, община Севлиево, област Габрово, при граници и съседи:
имот № 000337 – населено място на с. Буря; имот
№ 121026 – стопански двор на Веселин Стефанов
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Колев; имот № 118021 – пасище, мера – земи по
чл. 19 – Община Севлиево; имот № 118024 – пасище, мера на Веселин Стефанов Колев; имот
№ 118023 – пасище, мера на Веселин Стефанов
Колев; имот № 121028 – стопански двор на Веселин Стефанов Колев, придобит с договор № РД50Г-42 от 21.02.2008 г. за покупко-продажба на
недвижим имот – частна държавна собственост,
вписан в СВ – Севлиево, № 261, том I, вх. рег.
№ 547 от 25.02.2008 г.
Имот № 163025 – нива 11,500 дка в с. Искра,
ЕКНМ 32809, община Карнобат, местността Дангалица, при граници и съседи: № 163026 – нива
на Ненка Чанева Дженова; № 163063 – нива на
Николай Кръстев Йорданов; № 163064 – нива на
Желязка Ганева Русева; № 163024 – нива на Йорданка Ганева Петрова; № 297 – полски път – общинска собственост, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 38,
том X, рег. № 5863, дело № 1125/2007, вписан в
СВ – Карнобат, вх. рег. № 3710 от 22.06.2007 г.,
акт № 137, том X, дело № 2024/2007.
Лек автомобил, марка и модел „Пежо 205“, с
рег. № ЕВ3774АМ, рама № VF3741A98G7298703,
двигател № 161A1CV09256396, цвят: червен, дата
на първа регистрация – 3.07.1986 г., закупен от
Веселин Стефанов Колев.
Мотопед, марка и модел „Ямаха Три“, с
рег. № ЕВ1794Р, рама № 52W1070590, двигател:
без номер, цвят: бял, дата на първа регистрация – 24.07.1986 г., закупен от Веселин Стефанов
Колев.
Лек автомобил, марка и модел „Пежо Боксер“,
с рег. № ЕВ 1240 АК, рама № VF3232V5215124143,
двигател № THY10FZ130052719, цвят: червен, дата
на първа регистрация – 15.05.1995 г., закупен от
Веселин Стефанов Колев.
Мотоциклет, марка и модел „Хонда ЦБР 600 Ф“,
с рег. № ЕВ 1255 В, рама № JH2PC37034M104713,
двигател № PC37E2204846, цвят: червен, дата на
първа регистрация – 1.01.2004 г.; закупен от Соня
Христова Колева.
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД от Веселин Стефанов Колев и Соня
Христова Колева:
Сумата 1590 лв., представляващи левовата
равностойност по пазарни цени на полученото
от Веселин Стефанов Колев и Соня Христова
Колева от продажбата на мотопед, марка и модел
„Ямаха 50“, с рег. № Г 0998 Н.
Сумата 2762 лв., представляващи левовата
равностойност по пазарни цени на полученото от
Веселин Стефанов Колев и Соня Христова Колева
от продажбата на лек автомобил, марка и модел
„Форд Ескорт“, с рег. № ЕВ 6157 А.
Сумата 3211 лв., представляващи левовата
равностойност по пазарни цени на полученото
от Веселин Стефанов Колев и Соня Христова
Колева от продажбата на лек автомобил, марка
и модел „Опел Омега“, с рег. № ЕВ 6354 А.
Сумата 940 лв., представляващи левовата
равностойност по пазарни цени на полученото
от Веселин Стефанов Колев и Соня Христова
Колева от продажбата на лек автомобил, марка
и модел „Опел Омега“, с рег. № ЕВ 4508 Т.
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Сумата 1430 лв., представляващи левовата
равностойност по пазарни цени на полученото от
Веселин Стефанов Колев и Соня Христова Колева
от продажбата на лек автомобил, марка и модел
„Форд Сиера“, с рег. № ЕВ 7866 АА.
Сумата 51,42 лв., представляващи левовата
равностойност по пазарни цени на полученото
от Веселин Стефанов Колев и Соня Христова
Колева от продажбата на лек автомобил, марка
и модел „Трабант 601“, с рег. № ЕВ 7463 А.
В случай че съдът не уважи иска по чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД, предявен по пазарната стойност
на отчужденото имущество, то под условията на
евентуалност се предявява иск с цена, изчислена
въз основа на стойността, материализирана в
договорите за покупко-продажба на МПС, които
са налични, както следва:
Сумата от продажбата на лек автомобил,
марка и модел „Опел Омега“, с рег. № ЕВ
4508 Т, рама № WOL000017J1204209, двигател:
№ C20NE25171274, цвят: червен, дата на първа
регистрация – 14.06.1988 г., закупен от Веселин
Стефанов Колев, в размер 700 лв.
Сумата от продажбата на лек автомобил,
марка и модел „Форд Сиера“, с рег. № ЕВ 7866
А А, рама № WF0AXXGBBAJL74947, двигател:
№ REELJ74947, цвят: сив; дата на първа регистрация – 6.10.1988 г., закупен от Веселин Стефанов
Колев, в размер 980 лв.
На основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от „Вес“ – ЕООД, ЕИК 107580044, с
едноличен собственик на капитала и управляващ
дружеството Веселин Стефанов Колев:
Колесен трактор, марка и модел „Трактор
ЮМЗ 6Л“, с рег. № ЕВ 0555 ЕА, рама № 139538,
двигател № 0635, цвят: червен, дата на първа регистрация – 1.01.1982 г., придобит от „Вес“ – ЕООД,
ЕИК 107580044, закупен от „Вес“ – ЕООД, ЕИК
107580044, чрез управителя Веселин Стефанов
Колев.
Товарен автомобил, марка и модел „МАЗ
500“, с рег. № ЕВ 9984 АК, рама № 34978, двигател № 279010, цвят: бял, дата на първа регистрация – 1.01.1973 г., придобит от „Вес“ – ЕООД,
ЕИК 107580044, закупен от „Вес“ – ЕООД, ЕИК
107580044, чрез управителя Веселин Стефанов
Колев.
Великотърновският окръжен съд обявява, че
делото е насрочено за 5.05.2011 г. в 13 ч., като на
основание чл. 29 ЗОПДИППД дава възможност
на трети лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, да встъпят в процеса и
указва, че това могат да направят в срок до един
месец от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“.
10809
Пловдивският окръжен съд, гражданско исково отделение, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр. д. № 2494/2010
по мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност против Ангел Стоянов Джамбов��������
, с постоянен адрес Пловдив, ул. Дивна 15, ет. 6, ап. 16,
и Десислава Веселинова Стоянова с постоянен
адрес Пловдив, ул. Драма
����������������������������
23, за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от
престъпна дейност при хипотезата на чл. 3, ал. 1
т. 8, 15 и 23 ЗОПДИППД, на обща стойност
534 990 лв., а именно: Апартамент № 16/81 в
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Пловдив, ж. р. Хр. Смирненски, бл. 62, вх. Г, ет.
6, на ул. Дивна 15, състоящ се от две стаи, кухня,
баня и тоалетна, антре, със застроена площ 71,54
кв.м заедно с избено помещение № 3 с площ 3,39
кв.м, както и 0,862 % ид.ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж върху терена,
придобит с нот. акт № 109, том 35, дело № 9051/1997
от 25.06.1997 г. Обектът е с идентификационен
№ 56784.511.994 съгласно справка на СГКК – Пловдив. Лек автомобил марка „Форд“, модел „Екскорт“,
червен, с рег. № РВ 9670АР, рама WF������
��������
0�����
AXXGCAAMK23256, двигател № МК 23256, придобит
с договор за покупко-продажба на МПС от
02.12.2002 г.; 500 дружествени дяла от капитала
на „Корпус 96“ – ЕООД, ЕИК 115090862, рег. с
решение № 10457 от 23.11.1996 г. по ф. д. № 5342/96
на Пловдивския окръжен съд, в размер 5000 лв.
Сумата от 2790 лв., представляваща левовата
равностойност на 1500 щатски долара, предоставен заем от Ангел Джамбов на Ангел Тодоров
Тодоров, съгласно но тариа лен ак т № 55 о т
19.08.1999 г., том. 1, рег. № 747, дело № 84. Сумата от 3341,60 лв., представляваща левовата равностойност на 1660 щатски долара, предоставен
заем от Ангел Джамбов на Владимир Петров
Василев и Десислава Благоева Василева, съгласно нотариален акт № 52 от 14.03.2000 г., том. 1,
рег. № 1041, дело № 59. Сумата от 6���������������
380
��������������
лв., представляваща левовата равностойност на 6380
германски марки, предоставен заем от Ангел
Джамбов на Димитър Господинов������������
Банов
�����������
и Величка Иванова Банова, съгласно нотариален акт
от 31.03.2000 г., том. 1, рег. № 03495, дело № 360.
Сумата от 4960 лв., представляваща предоставен
заем от Ангел Джамбов на Мария Илиева Кума нова , с ъгласно но т ариа лен а к т № 33 о т
04.08.2000 г., том. 2, рег. № 3548, дело № 257.
Сумата от 1240 лв., представляваща левовата
равностойност на 1240 германски марки, представляваща предоставен заем от Ангел Джамбов
на Стела Стефанова Дивгирова, съгласно нотариален акт № 83 от 31.08.2000 г., том. 2, рег.
№ 4226, дело № 322. Сумата от 3752 лв., представляваща левовата равностойност на 1675 щатски
долара, предоставен заем от Ангел Джамбов на
Диана Атанасова Найденова, съгласно нотариален акт от 06.10.2000 г., том. 3, рег. № 11312, дело
№ 1137. Сумата от 8240 лв., представляваща левовата равностойност на 3540 щатски долара,
предоставен заем от Ангел Джамбов на Петър
Петков Петров и Марияна Димитрова Петрова,
съгласно нотариален акт № 189 от 28.11.2000 г.,
том. 2, рег. № 3059, дело № 438. Су мата от
6476,56 лв., представляваща левовата равностойност на 3100 щатски долара, предоставен заем от
Ангел Джамбов на Мима Георгиева Реджева,
съгласно нотариален акт № 70 от 05.03.2001 г.,
том. 1, рег. № 1158, дело № 69. Сумата от 3996 лв.,
представл яваща предоставен заем от А нгел
Джамбов на Катерина Спасова Пройчева, съгласно нотариален акт от 27.04.2001 г., том. 2, рег.
№ 06445, дело № 325. Сумата от 3720 лв., представляваща предоставен заем от Ангел Джамбов
на Анка Митова Попова и Стефанка Христова
Попова, съгласно нотариа лен ак т № 162 от
01.06.2001 г., том. 1, рег. № 2753, дело № 16. Сумата от 9575 лв., представляваща левовата равностойност на 4175 щатски долара, предоставен
заем от Ангел Джамбов на Любен Стефанов
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Марков, съгласно нотариален акт от 25.06.2001 г.,
том. 3, рег. № 09153, дело № 476. Сумата от
4200 лв., представляваща предоставен заем от
Ангел Джамбов на Стефанка Христева Попова,
съгласно нотариален акт № 51 от 07.08.2001 г.,
том. 2, рег. № 4115, дело № 249. Сумата от 5784 лв.,
представляваща 2714 щатски долара, предоставен
заем от Ангел Джамбов на Марияна Димитрова
Петрова и Петър Петков Петров, съгласно нотариален акт № 115 от 26.09.2001 г., том. 2, рег.
№ 5534, дело № 312. Сумата от 5574 лв., представляваща левовата равностойност на 2800 щатски
долара, предоставен заем от Ангел Джамбов на
Пени Георгиев Начев и Елена Тодорова Начева,
съгласно нотариален акт № 73 от 19.08.2002 г.,
том. 2, рег. № 5536, дело № 268. Сумата от
9253 лв., представляваща левова равностойност
на 4060 щатски долара, предоставен заем от Ангел Джамбов на Надежда и Румен Григорови,
съгласно нотариален акт № 169 от 15.11.2000 г.,
том. 2, рег. № 5801, дело № 417. Сумата от 4597 лв.,
представляваща левова равностойност на 2057
щатски долара, предоставен заем от Ангел Джамбов на Стоян и Николай Мърхови, съгласно
нотариален акт № 29 от 13.02.2002 г., том. 1, рег.
№ 993, дело № 29. Сумата от 9030 лв., представляваща левовата равностойност на 4060 щатски
долара, предоставен заем от Ангел Джамбов на
Надежда и Румен Григорови, съгласно нотариален акт № 192 от 20.11.2001 г., том. 2, рег. № 7009,
дело № 386. Сумата от 22 211,04 лв., представляваща левовата равностойност на 14 721 щатски
долара, съгласно договор за цесия от 24.01.2005 г.
между Ангел Джамбов в качеството му на цедент
и Милко Серафимов Говедарски в качеството му
на цесионер. Левовата равностойност по пазарни
цени на полученото от продажбата на апартамент
№ 25/119, на ет. 7, вх. Г в бл. 153-А-4, в Пловдив,
ж. к. Тракия, състоящ се от столова, готварна,
баня, пералня, тоалетна и антре, със застроена
площ 92 кв.м заедно с избено помещение № 25
с площ 2,75 кв.м, както и 0,991 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж
върху държавна земя, отчужден с нотариален акт
№ 29 от 02.02.1999 г., том. 1, рег. № 0378, в размер
27 672 лв. Левовата равностойност по пазарни
цени на полученото от продажбата на апартамент
№ 10/46, ет. 3, вх. А в бл. 155-А-4, в Пловдив, ж.
к. Тракия, състоящ се от три стаи, кухня, баня,
тоалетна, антре, със застроена площ 69,31 кв.м
заедно с избено помещение № 10 с площ 3,71
кв.м, както и 0,651 % ид.ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж, отчужден с
нотариален акт от 14.09.1999 г., том. 5, рег. № 06728,
дело № 942, в размер 22 650 лв. Левовата равностойност по пазарни цени на полученото от
продажбата на отчуждаване на 1/3 ид.ч. от дворно място в Пловдив, кв. Прослав, ул. Прослава
12, застроено и незастроено, цялото от 298 кв.м,
представляващо парцел ІІІ, имот пл. № 253 в кв.
11 – стар, 31 – нов, по плана на кв. Прослав,
заедно с целия трети етаж от масивната триетажна жилищна сграда, построена в дворното
място, със застроена площ на етажа от 90 кв.м,
заедно с едно сутеренно помещение, намиращо
се в североизточния ъгъл на сградата, както и
1/3 ид.ч. от общите части на сградата, отчужден
с нотариален акт № 94, том. 2, рег. № 3371, дело
№ 376 от 20.08.1999 г., в размер 31 668 лв. Лево-
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вата равностойност по пазарни цени на полученото от продажбата на апартамент № 10, ет. 2,
вх. А в бл. 1120 в Пловдив, ж. к. Южен, ул. Костадин Шейтанов – Венчо 17, състоящ се от три
стаи, кухня, баня, пералня, тоалетна, антре, със
застроена площ 87,79 кв.м заедно с избено помещение № 4 с площ 3,94 кв.м, както и 1,664 %
ид.ч. от общите части на сградата и от правото
на строеж, отчужден с нотариален акт № 198,
том. 2, рег. № 6198, дело № 447 от 05.12.2000 г.,
в размер 26 357 лв. Левовата равностойност по
пазарни цени на полученото от продажбата на
имот, представляващ „други селищни строителни територии“, с площ 2 дка, 10 категория, в
землището на с. Ягодово, област Пловдив, м.
Долни лозя, представляващо имот № 000306 по
плана за земеразделяне, отчужден с нотариален
акт № 93 от 07.09.2000 г., том. 2, рег. № 4388, нот.
дело № 332, в размер 240 лв. Левовата равностойност по пазарни цени на полученото от продажбата на имот, представляващ „посевна площ“, с
площ 2,724 дка, 10 категория в землището на с.
Ягодово, област Пловдив, м. Долни лозя, представляващ имот № 000327 по плана за земеразделяне, отчужден с нотариален акт № 93 от
07.09.2000 г., том. 2, рег. № 4388, нот. дело № 332,
в размер 326 лв. Левовата равностойност по
пазарни цени на полученото от продажбата на
имот, представляващ „посевна площ“, с площ
2,276 дка, 10 категория, в землището на с. Ягодово, област Пловдив, м. Долни лозя, представляващ имот № 000328 по плана за земеразделяне,
отчужден с нотариален акт № 94 от 07.09.2000 г.,
том. 2, рег. № 4389, нот. дело № 333, в размер
273 лв. Левовата равностойност по пазарни цени
на полученото от продажбата на имот, представляващ нива с площ 3 дка, 4 категория, намираща
се в землището на с. Ягодово, област Пловдив,
м. Трохалица, представляващ имот № 000402 по
плана за земеразделяне, отчужден с нотариален
акт № 94 от 07.09.2000 г., том. 2, рег. № 4389, нот.
дело № 333, в размер 31������������������������
639
�����������������������
лв. Левовата равностойност по пазарни цени на полученото от
продажбата на апартамент № 21, ет. 3, вх. А в
бл. № 134-А-5 в Пловдив, ж.к. Тракия, състоящ
се от две стаи, кухня, сервизни помещения, със
застроена площ 65,11 кв.м заедно с избено помещение № 9, както и 1,766 % ид. ч. от общите
части на сградата и от правото на строеж, отчужден с нотариален акт № 155, том. 4, рег.
№ 3528, дело № 754 от 21.07.2004 г., в размер
37 998 лв. Левовата равностойност по пазарни
цени на полученото от продажбата на апартамент
№ 71, ет. 15, в Пловдив, ул. Димитър Талев 61,
състоящ се от две стаи, дневна, готварна, баня,
мокро помещение, тоалетна, коридор и две тераси, със застроена площ от 85,39 кв.м заедно с
избено помещение № 70 с площ от 2,20 кв.м,
ведно с 1,365 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място, отчужден с нотариален акт № 80, том.
1, рег. № 1293, дело № 79 от 12.03.2001 г., в размер
26 868 лв. Левовата равностойност по пазарни
цени на полученото от продажбата на апартамент
№ 36 в Пловдив, ж. к. Младежки хълм, ул. Ген.
Д. Николаев 105, бл. № 17, вх. В, ет. 4, състоящ
се от три стаи, столова, готварна, със застроена
площ 101,98 кв.м заедно с таванско помещение
№ 5 с площ 11,66 кв.м, избено помещение № 6 с
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площ от 5,50 кв.м, ведно с 1,68 % ид.ч. от�������
������
общите части на сградата и от правото на строеж
върху мястото, отчужден с нотариален акт № 71,
том. 1, рег. № 1322, нот.дело № 64 от 22.04.2003 г.,
в размер 64 413 лв. Левовата равностойност по
пазарни цени на полученото от продажбата на
апартамент № 7/15, ет. 3, вх. А в бл. № 267-А-13
в Пловдив, ж. к. Тракия, с изложение северозапад,
състоящ се от три стаи, трапезария, готварна,
баня, тоалетна, пералня, антре, помещения, със
застроена площ 92,02 кв.м заедно с избено помещение № 7 с площ 6,04 кв.м, както и 2,802 %
ид.ч. от общите части на сградата и от правото
на строеж върху мястото, отчужден с нотариален
акт № 182 от 19.06.2003 г., том. 1, рег. № 3622,
дело № 175, в размер 40������������������������
�����������������������
257 лв. Левовата равностойност по пазарни цени на полученото от
продажбата на апартамент № 3, ет. 1 в Пловдив,
ул. Поп Тачо 2, състоящ се от 74,7 кв.м, заедно
с избено помещение № Б с площ 15,57 кв.м,
както и гараж Б с площ 19,29 кв.м, както и 1,15%
ид.ч. от общите части на сградата, отчужден с
нотариален акт № 183 от 24.09.2004 г., том. 2, рег.
№ 6407, дело № 368, в размер на 35��������������
�������������
300 лв. Всич�����
ки 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 05.05.2011 г.
Първото съдебно заседание по делото ще се
п роведе на 12.05.2011 г. в 14 ч. в Ок ръжен
съд – Пловдив, Съдебна палата, бул. Шести септември 167.
356
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 5 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД у ведом ява, че има образу вано
гр.д. № 8660/2010 въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност
срещу Юлия Григорова Костова с постоянен и
настоящ адрес София, ж.к. Витоша, ул. Симеон
Радев 52, ет. 3, ап. 10, и същото е насрочено за
първо открито съдебно заседание на 20.04.2011 г.
от 15,30 ч. Дава едномесечен срок от датата на
обнародване на заинтересованите лица да предявят
претенции върху имуществото, притежавано от
Юлия Григорова Костова, описано, както следва:
От Юлия Григорова Костова:
Поземлен имот с начин на трайно ползване
нива с площ 3,336 дка, шеста категория, местност Брож дан, съставл яващ имот № 0 050 05
по картата на с. Горни Лозен, ЕКАТТЕ 99190,
община Панчарево, област София-град, при
граници: поземлен имот № 000123 – нива на
община Панчарево – кметство Лозен, поземлен
имот № 005001 – нива на наследниците на Георги
Николов Роячки, поземлен имот № 005002 – нива
на наследниците на Стоян Пенев Кираджииски, поземлен имот № 005003 – нива на община
Панчарево – кметство Лозен, поземлен имот
№ 005007 – нива на община Панчарево – кметство Лозен, поземлен имот № 000195 – полски
път, поземлен имот № 005009 – нива на Станислав
Талчев Гюров, поземлен имот № 005006 – нива на
Станислав Талчев Гюров, собственост на Юлия
Григорова Костова, придобит с нотариален акт за
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покупко-продажба № 199, LLXI, дело № 29583 от
20.07.2006 г. Лек автомобил Фолксваген голф, двигател № ВХЕ 344890, регистриран на 23.05.2007 г.,
придобит с договор за покупко-продажба на МПС
от 22.05.2007 г. Сумата 27 182 лв., получена от
продажбата на недвижим имот, придобит чрез
продажба на право на строеж и намиращ се в
жилищна сграда, построена до състояние на груб
строеж до втори непокрит жилищен етаж върху
дворно място във Варна, община Варна, област
Варна, ул. Черни връх 10 и 12, представляващо
УПИ парцел VІІІ-10-11, в кв. 327 на ІХ подрайон
на града, цялото с площ 491 кв.м, а именно:
апартамент № 2 във Варна, ул. Черни връх 10,
състоящ се от входно антре, килер, баня-тоалет,
кухненски бокс с трапезария, дневна и балкон,
със застроена площ 46,87 кв.м заедно с избено
помещение № 2 с площ 2,35 кв.м, продаден от
Юлия Костова с нотариален акт № 178, XХХIII,
дело № 7676/98 г. от 14.07.2003 г. Сумата 8000 лв.,
получена от продажбата на лек автомобил Фолксваген голф, двигател № BKD A20040, регистриран
на 28.02.2006 г., придобит и продаден с договор
за покупко-продажба на МПС от 26.04.2007 г.
Сумата 5000 лв., получена от продажбата лек автомобил Ауди, модел А4, рег. № С 4820 НЛ, рама
№ WAVZZZ8DZTA038535, двигател № ARR074174,
цвят сив металик, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 24.02.2004 г.
10743
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 10 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД уведомява, че има образувано гр.
д. № 9062/2009 въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност
срещу Никола Иванов Мишев с постоянен и настоящ адрес Велинград, бул. Съединение 160, и
Сашка Николова Мишева с постоянен и настоящ
адрес Велинград, бул. Съединение 160, и същото
е насрочено за първо открито съдебно заседание
на 11.05.2011 г. от 10,30 ч. Дава двумесечен срок
от датата на обнародване на заинтересованите
лица да предявят претенции върху имуществото,
притежавано от Никола Иванов Мишев и Сашка
Николова Мишева, описано, както следва:
От Никола Иванов Мишев и Сашка Николова
Мишева:
Апартамент № 9 на ет. 3 с обща застроена
площ 67,21 кв.м в ЖСК Дружба във Велинград,
ул. Съединение160, състоящ се от една стая,
дневна, кухня-трапезария и две сервизни помещения, при граници на апартамента за етажа: от
север – стълбищна клетка и коридор, от изток
двор, от юг – ул. Менделеев, от запад – Петко и
Елена Ненови, заедно с мазе № 9, с площ 15,88
кв.м, при съседи на мазето: от север – коридор,
от изток – Иван Луков, от юг – ул. Менделеев, от
запад – Петко и Елена Ненови, заедно с таванско
помещение № 9 с площ 17,35 кв.м при съседи
на таванското помещение: от север – коридор,
от изток – Иван Луков, от юг – ул. Менделеев,
от запад – Петко и Елена Ненови, заедно със
съответните идеални части от общите части на
сградата, съставляващи 8,75 кв.м и съответните
на апратамента идеални части от правото на
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строеж върху общинско място, в което е построена
сградата, представляваща пететажна жилищна
сг рада – ЖСК Дру жба, със заст роена площ
300 кв.м на етаж и РЗП 2143 кв.м, изградена върху
място, съставляващо имот пл. № 6119, за който
е отреден УПИ ХІІІ, от квартал 71 по плана на
Велинград, целият с площ 996 кв.м при съседи
и граници: от север – УПИ № ХХVІІІ-6941 и
УПИ № Х-4474, от юг – ул. Менделеев с осови
точки 1405а-1257, от запад – УПИ № ХІ-4475 и
УПИ № ХІІ-6031, от изток – ул. тупик с осови
точки 1405а-14056. Стойността на този имот е
30 052,90 лв. съгласно удостоверение за данъчната оценка № 59 от 09.01.2009 г. Пазарна стойност
към юни 2009 г. – 94 094 лв. Апартамент № 77
в София, ж.к. Суха река, бл. 214 – 214а, вх. Б,
ет. 3, състоящ се от една стая, дневна, кухня и
сервизни помещения, със застроена площ 67,54
кв.м, при съседи: стълбище, ап. 76, ап. 78 и двор,
заедно с избено помещение № 9 при съседи: коридор, мазе № 6 и мазе № 10, заедно с 1,589 %
идеални части от общите части на сградата и
толкова от отстъпеното право на строеж върху
държавна земя на стойност 1461 лв. Пазарната
стойност към ноември 2007 г. – 107 000 лв. Лек
автомобил марка „Мерцедес“, модел „С180“,
зелен, с регистрационен номер РА7575АС, рама:
WDB2020181A112521, двигател: 11192010063401,
придобит с договор от 04.09.2006 г. Пазарната
стойност към януари 2009г. – 4635 лв. Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, светлосив, с регистрационен номер РА8787АХ, рама
W V WZZZ1JZ2W410641, двигател A ZD208664,
придобит с договор от 22.10.2007 г. Пазарната
стойност към януари 2009 г. – 10 145 лв. Сумата от 19 500 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил марка „Ауди“, модел „А6 Авент“,
син, с регистрационен номер РА8282АХ, рама
WAUZZZ4BZYN091794, двигател (без №), отчужден с договор от 22.12.2008 г. Сумата от
7116 лв., представляваща пазарната стойност
към датата на отчуждаване на лек автомобил
марка „Фолксваген“, модел „Голф“, светлосив, с регистрационен номер РА5252ВВ, рама
W V WZZZ1JZ У W743597, двигател A K L631269.
Сумата от 2911 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил марка „Фиат“, модел „Типо“, тъмносив, с регистрационен номер РА7700А, рама
ZFA16000002193222.
10744
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІ.2007 г. по ф.д. № 5755/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Неотекс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Тодор
Влайков 65, и с предмет на дейност: търговска
и външноикономическа дейност, внос, износ,
компенсационни и финансови операции, реекспорт, търговско агентство и представителство на
български фирми в чужбина и на чуждестранни
фирми в България, търговия с движими и не-
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движими имоти, комисионни и консигнационни
операции, рентинг, лизинг, наем, туристическа и
транспортна дейност, вътрешна и международна
туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, основни и допълнителни туристически
услуги, транспортно-туристически услуги (чартърни), туристическо агентство и туроператорство,
транспортни операции и спедиторска дейност, в
т.ч. таксиметрови превози, проектиране, изграждане и експлоатация на хотелски, търговски,
ресторантски, спортно-развлекателни, балнео
ложки, културни обекти в България и в чужбина,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала „Мираж трейд“ – ООД,
и се управлява и представлява от Деян Минчев
Янков.
8119
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6310/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Андреева
проарх“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Дойран 5, и с предмет на
дейност: архитектурно проектиране на жилищни,
административни и офис сгради, хотели, търговски обекти, спортни съоръжения, промишлени
и складови халета, елементи на градски дизайн,
консултантска дейност, интериорен дизайн, цялостно инженерингово проучване и проектиране,
авторски надзор. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Росица Вълкова
Андреева, която го управлява и представлява.
8120
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акци-
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онерите годишен счетоводен отчет за 2006 г. на
„Машин инвестмънт“ – ЕАД, по ф.д. № 3849/2005
е представен в търговския регистър.
8121
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1915/2005 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Стил
– про“ – ООД: заличава като съдружник Тодор
Николов Аргиров; вписва промяна в наименованието – „Стил – про“ – ЕООД; приема и прилага
актуален учредителен акт.
8122
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІ.2007 г. по ф.д. № 3605/2004 вписа промяна
за „Ридо“ – ООД: заличава като съдружник Карамфил Сабинов Стефанов.
8123
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2418/2004 вписа заличаване на „Роджден“ – ООД.
8124
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХІ.2007 г. по ф.д. № 2268/97 вписа промени за
„Рефлекс ММ“ – ЕООД: вписва ново наименование – „Интер малц“ – ЕООД; вписва нов адрес на
управление – Варна, бул. Владислав Варненчик
281, административна сграда, ет. 2.
8125
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1681/2004 вписа в регистъра
за търговски дружества промяна за „Корал недвижими имоти България“ – ООД: вписва нов адрес
на управление – бул. Цар Освободител 24, ет. 1.
8126

Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.VIII.2010 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
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