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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерство
на здравеопазването
 Договор № РД-НС-01-1-2 от 27 декември 2018 г. за изменение и допълнение
на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и
Българския лекарски съюз за 2018 г.

цифичните изисквания, условията
и реда за постъпване на държавна
служба в Държавна агенция „Национална сигурност“
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Министерство
на финансите
 Споразумение относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски
в Единния фонд за преструктуриране 64
Държавна агенция
„Национална сигурност“
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № І-3 от 2015 г. за спе-

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № І-4 от 2015 г. за кариерното развитие в Държавна агенция
„Национална сигурност“
80
Комисия за регулиране
на съобщенията
 Решение № 546 от 13 декември
2018 г. за изменение и допълнение на
Техническите изисквания за работа
на електронни съобщителни мрежи
от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях
81
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-1-2
от 27 декември 2018 г.

за изменение и допълнение на Националния
рамков договор за медицинските дейности
между Националната здравноосигурителна
каса и Българския лекарски съюз за 2018 г.
(обн., ДВ, бр. 28 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 34
от 2018 г.)
Днес, 27.12.2018 г., между Националната
здравноосигурителна каса, от една страна, и
Българския лекарски съюз, от друга страна,
на основание чл. 53, ал. 3 и чл. 55, ал. 5 от
Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и § 30,
ал. 3 от Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2019 г. и във връзка със Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г.
(ДВ, бр. 102 от 2018 г.) се сключи този договор
за изменение и допълнение на Националния
рамков договор за медицинските дейности
между Националната здравноосигурителна
каса и Българския лекарски съюз за 2018 г.
за следното:
§ 1. Създава се чл. 12а със следното съдържание:
„Чл. 12a. (1) Годишният размер на средствата за здравноосигурителни плащания за
медицински дейности съгласно чл. 1, ал. 2
от ЗБНЗОК за 2019 г. е на обща стойност
2 567 164,4 хил. лв. за следните видове дейност:
1. първична извънболнична медицинска
помощ – 225 000 хил. лв.;
2. специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно
диспансерно (амбулаторно) наблюдение) –
250 700 хил. лв.;
3. мед и ко -д иа г но с т и ч на дей но с т –
90 000 хил. лв.;
4. болни чна медицинска помощ –
2 001 464,4 хил. лв.
(2) Финансовата рамка по ал. 1 обхваща плащания за дейности, извършени по реда на настоящия НРД в периода 1.12.2018 г. – 30.11.2019 г.
(3) Годишният размер на средствата за
здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти и медицински изделия съгласно
чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2019 г. е на обща
стойност 1 221 800 хил. лв. за следните видове
дейност:
1. лекарс т вени п род у к т и, мед и ц и нск и
изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на тери-

торията на страната, за лекарствени продукти
за лечение на злокачествени заболявания и
лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни
и инвазивни интервенции при пациенти с
вродени коагулопатии в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК
заплаща извън стойност та на оказваните
медицински услуги – 1 117 800 хил. лв.:
– в т.ч. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение
на територията на страната – 732 800 хил. лв.,
от тях лекарствени продукти, назначени с
протокол, за които се извърша експертиза –
422 656 хил. лв.;
– в т.ч. за лекарствени продукти за лечение
на злокачествени заболявания и лекарствени
продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни
интервенции при пациенти с вродени коагулопатии в условията на болнична медицинска
помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги –
385 000,0 хил. лв.;
2. медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 104 000 хил. лв.
(4) По реда на настоящия НРД се заплащат и медицински дейности и лекарствени
продукти, финансирани от Министерството
на здравеопазването и Агенцията за социално
подпомагане, както и по реда на системите
за координация за социална сигурност, съгласно ЗБНЗОК за 2019 г.“
§ 2. Създава се чл. 13а със следното съдържание:
„Чл. 13а. Неусвоените средства към 30
септември 2019 г. за здравноосигурителни
плащания по съответните редове по чл. 1,
ал. 2 от ЗБНЗОК за медицински дейности
могат да се използват за плащания само за
медицински дейности по същите редове, при
условия и по ред, определени съвместно от
НС на НЗОК и УС на БЛС.“
§ 3. Създава се чл. 22а със следното съдържание:
„Чл. 22а. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договори/допълнителни споразумения с лечебните заведения, които
отговарят на общите условия по чл. 20 – 22
и специалните условия, посочени в специалната част.
(2) Лечебните заведения, кандидатстващи
за сключване на договор/допълнително споразумение със съответната РЗОК, представят
документите, посочени в специалната част.“
§ 4. Създава се чл. 23а със следното съдържание:
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„Чл. 23а. (1) На основание чл. 59а, ал. 6
от ЗЗО лечебните заведения, които не са
били изпълнители на медицинска помощ
през предходната 2018 г., кандидатстващи
з а ск л юч ва не на дог овор/доп ъ л н и т е л но
споразумение с НЗОК, подават заявления и
представят документи в РЗОК в 30-дневен
срок от влизане в сила на този договор за
изменение и допълнение на НРД съгласно
чл. 59а, ал. 1 от ЗЗО.
(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7
дни от установяването є писмено уведомява
лечебното заведение за това обстоятелство
и определя срок до 14 дни за нейното отстраняване.
(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от
подаване на заявлението сключва договор с
изпълнителите, които отговарят на условията
по чл. 55, ал. 2, т. 1 от ЗЗО и на критериите
за осигуряване на достъпност и качество
на медицинската помощ по чл. 59в от ЗЗО.
Директорът на РЗОК или упълномощено от
него длъжностно лице има право да провери
на място в лечебното заведение съответствието със специалните изисквания, за чието
удостоверяване е предвидена декларация.
(4) Когато непълнотата е отстранена в
определения от директора на РЗОК срок,
който изтича след срока по ал. 3, договор
може да се сключи и след изтичането му.“
§ 5. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4, т. 1 след думите „ЗБНЗОК за
2018 г.“ се добавя „и ЗБНЗОК за 2019 г.“.
2. В ал. 4, т. 2 след думата „заболявания“ се
добавя текстът „и лекарствени продукти при
животозастрашаващи кръвоизливи, спешни
оперативни и инвазивни интервенции при
пациенти с вродени коагулопатии“.
§ 6. В чл. 26, ал. 4 след думите „чл. 23“
се поставя запетая и се добавя „23а“.
§ 7. Създава се чл. 26а със следното съдържание:
„Чл. 26а. (1) В случаите, в които не се
разширява предметът на договорите и допълнителните споразумения, сключени през
2018 г., изпълнителите на медицинска помощ
сключват допълнителни споразумения, които
съдържат промени, произтичащи от настоящия договор за изменение и допълнение на
НРД, различни от предмета на сключените
договори и допълнителни споразумения.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителите
на медицинска помощ представят в РЗОК с
писмо удостоверение за актуално членство
в БЛС с номер от националния регистър
(УИН) по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 от
ЗСОЛ Л ДМ, изда дено о т съо т вет ната РК
на БЛС или генерирано и отпечатано от
електронната система на Националния регистър удостоверение, съдържащо уникален
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бу к вено -ц ифров код, баркод и ск а н и ра н
под п ис – з а лек ари т е, кои т о р ъковод я т,
съответно работят в лечебното заведение.“
§ 8. В чл. 36, ал. 4 и на двете места думите
„ал. 4“ се заменят с „ал. 3“.
§ 9. В чл. 43 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се добавят изречения трето и
четвърто: „Номерацията на издадените рецептурни бланки (за комбинацията РЗИ, УИН
и специалност) за всяка календарна година
започва от № 1 и е уникална. Издаването на
рецептурна бланка с номер, еднакъв с номера на друга издадена рецептурна бланка, се
счита за техническа грешка и не е основание
за налагане на санкция.“
2. Добавя се ал. 3:
„(3) В случай на издадена рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК № 5А по приложение
№ 7 към Наредба № 4 за условията и реда
за предписване и отпускане на лекарствени
продукти), при която се установи, че е с
номер, еднакъв с номера на друга издадена
рецептурна бланка, същата се отменя и се
издава нова рецептурна бланка със съответен номер.“
3. Добавя се ал. 4:
„(4) Допускат се промени в предписаните
лекарствени продукти от лекаря, издал рецептата, като за целта същият анулира неизпълнените отрязъци от нея и издава нова.“
§ 10. В чл. 49 ал. 3 се отменя.
§ 11. В чл. 58 се добавя ал. 6 със следното
съдържание:
„(6) При назначаване на терапия по чл. 54,
ал. 1 следва да се спазват съответните изиск
вания по ал. 2.“
§ 12. В чл. 70, ал. 2 т. 2 се отменя.
§ 13. В чл. 99, ал. 1 се създава т. 4 със
следното съдържание:
„4. договорът е сключен в нарушение на
нормативен акт или НРД.“
§ 14. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думите „РК на БЛС“ се добавя „или генерирано и отпечатано от електронната система на Националния регистър,
съдържащо уникален буквено-цифров код,
баркод и сканиран подпис – за лекарите, които
ръководят, съответно работят в лечебното
заведение“, а думите „както и декларация,
че не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България – на
лекарите, които работят в лечебни заведения – индивидуална или групова практика“
се заличават.
2. Точка 4 се отменя.
§ 15. В чл. 137 ал. 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) Профилактичният преглед по ал. 1,
т. 1, извършен от ОПЛ, се отразява в амбулаторен лист, в който се посочва МКБ кодът за
профилактика. В тези случаи ОПЛ попълва
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„Карта за оценка на рисковите фактори за
развитие на заболяване“, включена в медицинския софтуер на лекаря, осъществил прегледа,
изготвена по образец съгласно приложение
№ 4 към Наредба № 8 от 2016 г. и приложение
№ 2а, с цел формиране на групи от лица с
рискови фактори за развитие на заболяване.
(3) В случай че ЗОЛ са включени в групите
от лица с рискови фактори за развитие на
заболяване, ОПЛ отразява в амбулаторния
лист по ал. 2 и МКБ код на състоянието
на лица с рискови фактори за развитие на
заболяване. В случай че ЗОЛ е включено
в повече от една група с рискови фактори
за развитие на заболяване, ОПЛ отразява
всички рискови фактори за това ЗОЛ в амбулаторния лист по ал. 2.
(4) По отношение на ЗОЛ, включени в
групите от лица с рискови фактори за развитие на заболяване, за които резултатите
от извършените прегледи и изследвания са
отразени в „Карта за оценка на рисковите
фактори за развитие на заболяване“, ОПЛ
осъщест вява п рофи лак т и чни дейност и и
посочва необходимостта от консултация със
специалист съгласно приложение № 5 към
чл. 9, ал. 3 на Наредба № 8 от 2016 г. и приложение № 12, които отразява в амбулаторния
лист по ал. 2 или в друг амбулаторен лист.“
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§ 16. В чл. 167 след думите „медицинските
стандарти“ се поставя запетая и се добавя
„в т.ч. и с общите изисквания към преданалитичния етап на лабораторната дейност в
структурата по клинична лаборатория“.
§ 17. В чл. 173 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) До г о в о р е н и т е о б е м и и ц е н и о т
1.04.2018 г. обхващат дейностите по реда на
този НРД и подлежат на заплащане, както
следва:
1. през 2018 г. по ЗБНЗОК за 2018 г. – обеми и цени по чл. 174, 175 и 176;
2. през 2019 г. по ЗБНЗОК за 2019 г. – обеми и цени по чл. 174а, 175а и 176а.“
2. В ал. 4 след думите „чл. 177“ се добавя
„и чл. 177а“.
§ 18 . В ч л. 174 с лед д у мат а „ дог оваря т “ с е до ба вя „з а периода на дей но с т
1.04. – 31.12.2018 г.“.
§ 19. Създава се чл. 174а със следното
съдържание:
„Чл. 174а. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на
дейност 1.01. – 31.12.2019 г. следните обеми
и цени за дейностите в ПИМП, включени в
приложение № 1 „Първична извънболнична
медицинска помощ“ към чл. 1 от наредбата
по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО:

Код

Номенклатура

1

2

Капитационно плащане

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

3

4

5 950 057

GP01 0-18Y

Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от 0 до 18 години

1 219 430

1,50

GP01 18-65Y

Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от 18 до 65 години

3 261 791

1,15

1 468 836

1,58

5 950 057

0,11

GP01 65-200Y Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст над 65 години
GP08

Заплащане за осигуряване на достъп до медицинска помощ на
ЗОЛ извън обявения работен график на практиката, съгласно
наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО

Дейност по програма „Детско здравеопазване“

2 810 396

GP04 0-1Y

Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 година по програма
„Детско здравеопазване“

555 623

12,00

GP04 1-2Y

Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 години по програма
„Детско здравеопазване“

191 215

11,00

GP04 2-7Y

Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 години по програма
„Детско здравеопазване“

502 199

10,00

GP04 7-18Y

Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 години по програма
„Детско здравеопазване“

643 013

9,00

GP03

Задължителни имунизации и реимунизации на деца от 0 до 18
години

918 346

6,00

Поставяне на препоръчителни ваксини по национални програми по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ

4,00

GP06

Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“

Дейност по диспансерно наблюдение

3 995

9,00

4 455 011

NGP02

Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно заболяване

2 177 884

11,00

NGP02-D

Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с две заболявания

1 521 170

13,20
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Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

1

2

3

4

NGP03D

Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с повече от две
заболявания

GP05

Годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години

GP09

Имунизации на лица над 18 години

GP07

Инцидентни посещения на ЗОЛ от други здравни райони

755 957

15,40

2 351 482

15,00

212 629

5,00

21 676

9,00

5 000 000 лв. стойност
за периода

Неблагоприятни условия

“
§ 20. В чл. 175 след думата „договарят“ се добавя „за периода на дейност 1.04. – 31.12.2018 г.“.
§ 21. Създава се чл. 175а със следното съдържание:
„Чл. 175а. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност
1.01. – 31.12.2019 г. следните обеми и цени за дейностите в СИМП, включени в приложение
№ 2 към чл. 1 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ и приложение № 6 към
чл. 1 „Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение“ към чл. 1 от наредбата по чл. 45,
ал. 2 от ЗЗО:
Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

1

2

3

4

Първични посещения

7 337 575

Първични прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение

6 135 660

22,00

Първични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист по „ПедиаSOMC-44 1 трия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“,
насочен от ОПЛ по повод остри състояния

950 872

22,00

SOMC-45 1

Първични прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и
травматология“), изпълняващи процедури

160 890

22,00

SOMC-40 1

Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“

43 550

21,50

SOMC-42 1

Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение
на ЗОЛ

46 603

21,00

SOMC-43 1

Вторични посещения

3 334 475

Вторични прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение

2 491 936

9,50

Вторични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист „Педиатрия“
SOMC-44 2 и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“,
насочен от ОПЛ по повод остри състояния

697 454

9,50

SOMC-45 2

Вторични прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и
травматология“), изпълняващи процедури

145 085

9,50

SOMC-39

Профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 г. от лекар-специалист с
придобита специалност по „Педиатрия“

47 983

13,00

SOMC-40 2

Вторични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“

319 036

13,00

SOMC-41

Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. с рискови фактори за
развитие на заболяване

366

12,00

SOMC-42 2

Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно
или повече заболявания

739 085

12,50

SOMC-55

Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични и кожно-венерически заболявания

21 399

14,00

1 107 913

7,00

SOMC-43 2

Медицинска експертиза
Високоспециализирани дейности
05.31

Локално обезболяване – проводна анестезия

757 590
1

7,49

С Т Р.
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Код

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

2

3

4

1
06.11

Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол

586

28,36

14.24

Лазертерапия при очни заболявания

11 472

39,91

21.22

Вземане на биопсичен материал от нос

12

13,38

21.29

Назален провокационен тест с алергени

1

26,22

21.31

Отстраняване на полипи от носната кухина

87

26,75

22.01

Пункция и аспирация на максиларен синус

1 502

13,05

28.0

Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси

930

13,05

31.48

Ларингостробоскопия; ларингостробография

601

26,75

33.29

Бронхопровокационен тест с метахолин

1

32,10

38.50

Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия
на варикозни възли

6

29,96

39.96

Венозна анестезия

379

19,90

40.11

Вземане на биопсичен материал от лимфен възел

745

13,91

41.31

Вземане на материал чрез костномозъчна пункция за специализирани изследвания

20

16,05

45.13

Диагностична горна ендоскопия

4 519

40,00

45.23

Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия

271

40,00

45.24

Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия

809

40,00

57.32

Уретроцистоскопия (диагностична)

2 094

20,12

57.33

Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур

1

13,91

58.0

Уретротомия при стриктура

6

14,98

58.23

Вземане на биопсичен материал от уретра

1

13,91

60.11

Вземане на биопсичен материал от простата

15

13,91

64.11

Вземане на биопсичен материал от пенис

162

13,91

67.11

Колпоскопия с прицелна биопсия

2 332

40,00

67.32

Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната
шийка, с изключение на химична каутеризация

4 808

13,91

68.16

Аспирационна ендометриална биопсия

75

8,03

81.91

Диагностична и терапевтична пункция на стави

82.04

Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство

83.13

Вагинотомия

85.0

22 997

17,44

1 081

40,77

2

8,56

Инцизия на гръдна (млечна) жлеза

919

16,05

85.11

Вземане на биопсичен материал от гърда

776

13,91

86.3

Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори

11 864

13,91

88.71

Трансфонтанелна ехография

88.72

Ехокардиография

88.721

Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода

88.73
88.75
88.77
88.79

2 022

17,44

491 596

22,79

3

28,89

Ехография на млечна жлеза

3 550

13,36

Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове

2 578

17,66

Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове;
доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза

41 591

17,66

Ехографско изследване на стави при деца

12 990

17,66

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

2

3

4

1
88.98

Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни
с трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм.
Пациенти с хипогонадизъм

1

20,33

89.01

Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радио
нуклидно маркирани тромбоцити

1

26,75

89.04

Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити – обем циркулираща кръв/
кинетика на еритроцити

1

26,75

89.06

Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от
морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни
показатели за диагноза и определяне на група прогностичен риск
при болен с левкемия

39

26,75

89.07

Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна
интервенция с анестезия

4 646

13,38

89.08

Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел
имунохистохимични, имунохимични показатели β-микроглобулин
за диагноза и определяне на група прогностичен риск при пациент
с лимфом

9

26,75

89.12

Назален провокационен тест с медиатори

71

28,89

89.14

Електроенцефалография (ЕЕГ)

37 210

16,05

89.41

Сърдечно-съдов тест с натоварване

8 565

20,12

89.50

Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер
мониториране)

14 097

17,44

89.61

Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягане (Холтер мониториране)

1 638

17,12

90.49

Индуциране на храчка и нейната обработка

1

12,84

93.08

Електромиография (ЕМГ)

36 658

16,05

93.13

Постизометрична релаксация (курс на лечение)

244

12,84

93.21

Екстензионна терапия (курс на лечение)

222

12,84

93.27

Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП

112

27,82

93.75

Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация – курс
(комплекс дихателни, фонаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса

1 112

27,82

94.35

Сесия за кризисна интервенция

95.12

Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото

95.23

Евокирани потенциали

95.47

Фонетография

96.53

Назален лаваж и обработка

99.88

Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани

Z01.5

Кожно-алергично тестуване

Z01.5

Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици

Физиотерапия и рехабилитация
SOMC-56

Първоначален специализиран преглед по пакет физиотерапия и
рехабилитация

SOMC-36

222

5,00

10 472

36,06

228

20,33

1

16,05

1

18,19

17 204

26,75

1 063

8,03

367

9,63

7 494 592
342 740

9,00

Процедури по група 1 по пакет физиотерапия и рехабилитация

3 379 397

2,00

SOMC-37

Процедури по група 2 по пакет физиотерапия и рехабилитация

132 432

2,00

SOMC-38

Процедури по група 3 по пакет физиотерапия и рехабилитация

3 298 124

2,00

SOMC-46

Заключителен преглед по пакет физиотерапия и рехабилитация

341 899

7,00

“

С Т Р.
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БРОЙ 4

§ 22. В чл. 176 след думата „договарят“ се добавя „за периода на дейност 1.04. – 31.12.2018 г.“.
§ 23. Създава се чл. 176а със следното съдържание:
„Чл. 176а. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност
1.01. – 31.12.2019 г. следните обеми и цени за специализирани и високоспециализирани медикодиагностични изследвания, включени в т. V, буква „Б“ на приложение № 2 „Специализирана
извънболнична медицинска помощ“ към чл. 1 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО:
Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

1

2

3

4

01

Клинична лаборатория

01.01

Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемогло2 822 602
бин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

01.03 Скорост на утаяване на еритроцитите
01.04 Време на кървене

20 850 942

801 877

1,98
0,80

50 550

1,43

289 971

1,98

01.06 Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

21 451

1,98

01.07 Фибриноген

01.05 Протромбиново време

41 937

1,98

Химично изследване на урина с течни реактиви (pH, белтък, билирубин,
01.08
уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)

891 679

1,05

01.09 Седимент на урина – ориентировъчно изследване

999 992

0,85

2 456

2,30

01.10

Окултни кръвоизливи

01.11

Глюкоза

01.12

Кръвно-захарен профил

01.13

Креатинин

01.14

Урея

01.15

1 719 009

1,43

341 053

3,85

1 479 739

1,43

236 920

1,43

Билирубин – общ

77 642

1,43

01.16

Билирубин – директен

35 821

1,43

01.17

Общ белтък

57 904

1,43

01.18

Албумин

01.19

Холестерол

38 342

1,43

1 456 486

1,43

01.20 HDL-холестерол

1 519 003

1,43

01.21

1 826 081

1,43

01.22 Гликиран хемоглобин

Триглицериди

428 696

9,24

01.23 Пикочна киселина

407 381

1,43

01.24 AСАТ

444 726

1,43

01.25 АЛАТ

450 757

1,43

21 533

1,43

01.26 Креатинкиназа (КК)
01.27 ГГТ

218 860

1,43

01.28 Алкална фосфатаза (АФ)

78 981

1,43

01.29 Алфа-амилаза

35 769

1,43

6 059

1,54

175 984

2,86

01.30 Липаза
01.31

Натрий и калий

01.33 Липиден профил (холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди)

396 534

4,50

01.34 Калций

56 323

1,43

01.35 Фосфати

30 787

1,43

01.36 Желязо

189 986

1,43

01.37 ЖСК

62 507

2,10

01.38 CRP

287 550

3,74

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2

01.39 LDL-холестерол
01.40

Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

01.41

Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване

02.09

Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови
инфекции)

02.10 Изследване на ревма фактор (RF)

С Т Р. 9
Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

3

4

1 429 232

1,80

223 011

1,98

18 613

1,98

5 671

3,67

5 828

3,67

55

6,27

664

9,79

09.03 Общи имуноглобулини IgG

786

9,79

09.04 Общи имуноглобулини IgA

646

9,79

09.05 С3 компонент на комплемента

108

9,79

09.06 С4 компонент на комплемента

81

9,79

10.08 fT4

173 538

10,34

10.09 TSH

440 213

10,34

10.10

PSA

271 063

11,00

10.11

09.01 Криоглобулини
09.02 Общи имуноглобулини IgM

CA-15-3

2 800

12,10

10.12 СА-19-9

2 890

12,10

10.13 СА-125

9 190

12,10

10.14

Алфа-фетопротеин

1 084

12,10

10.15 Бета-хорионгонадотропин

1 292

12,10

10.16

Карбамазепин

125

12,00

10.17

Валпроева киселина

697

12,00

10.18

Фенитоин

1

12,00

10.19

Дигоксин

10.20 Изследване на урина – микроалбуминурия
10.21 Progesteron

6

12,00

144 240

8,00

8 024

10,34

10.22 LH

10 644

10,34

10.23 FSH

13 406

10,34

10.24 Prolactin

20 975

10,34

10.25 Estradiol

9 514

10,34

10.26 Testosteron

10 835

10,34

10.27 Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза – Аnti-TPO

32 985

10,34

10.32 Феритин

6 000

11,00

10.34 Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза

1 900

12,00

10.61

СЕА

1 877

11,00

2

Клинична микробиология

02.07

Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA
или VDRL или TPHA или FTA-ABs)

40 208

3,56

02.09

Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит)

15 023

3,67

13 927

3,67

1 347

3,56

65 711

8,00

02.10 Диагностично изследване за ревматоиден артрит
02.11 Диагностично изследване на инфекциозна мононуклеоза
Микробиологично изследване на фекална маса и материал от ректум – препа02.12 рат по Грам и изследване на Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Staphylococcus
aureus

615 018

С Т Р.
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БРОЙ 4

Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

1

2

3

4

Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus,
Providencia, K lebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae,
02.13
Enterococcus, Грам(-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter
и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

120 502

6,00

Материал от мъжка/женска генитална система – директна микроскопия/
препарат по Грам, култивиране и доказване на N. gonorrhoeae, Streptococcus
02.14
beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии,
гъбички (C. albicans) и др.

111 526

8,50

Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам
и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr.
02.15
A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Corynebacterium, гъбички (C.
albicans) и др.

5 450

8,50

Микробиологично изследване на гърлен, носен или назо-фарингиален секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A,
02.16
Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae),
гъбички (C. albicans), Corynebacterium и др.

108 672

8,50

Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на
Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S.
02.17
aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии,
гъбички (C. albicans и др.) и др.; препарат по Цил-Нилсен за Mycobacterium

12 663

8,50

117 582

5,50

2 407

3,46

02.19 Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST
02.20 Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis
04

Медицинска паразитология

04.01 Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis
04.02 Серологично изследване за трихинелоза
04.03 Серологично изследване за токсоплазмоза
04.04 Серологично изследване за ехинококоза
05

Вирусология

05.01 Серологично изследване за HIV 1/2 антитела
05.02 Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM, IgG)
05.03 Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни
05.04 Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус
05.05 Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус
05.06 Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус
05.07

Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на хепатитен В
вирус

06

Образна диагностика

06.01 Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)
06.02 Рентгенография на челюстите в специални проекции
06.03 Рентгенография на лицеви кости

133 602
127 369

4,50

200

10,00

4 337

11,00

1 696

10,00

82 363
31 011

7,71

233

12,00

17

8,16

532

8,50

44 752

8,50

5 133

9,50

685

15,00

1 756 369
28 284

1,49

474

7,56

2 152

7,56

50 434

7,56

1 887

7,56

662

7,56

11 288

7,56

06.08 Рентгеноскопия на бял дроб

2 058

7,56

06.09 Рентгенография на крайници

3 620

7,56

35 239

7,56

436

7,56

1 965

7,56

06.04 Рентгенография на околоносни синуси
06.05 Специални центражи на черепа
06.06 Рентгенография на стернум
06.07 Рентгенография на ребра

06.10 Рентгенография на длан и пръсти
06.11 Рентгенография на стерноклавикуларна става
06.12 Рентгенография на сакроилиачна става
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ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2

06.13 Рентгенография на тазобедрена става

С Т Р. 1 1
Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

3

4

39 865

7,56

4 678

7,56

111 118

7,56

13 343

7,56

06.17 Рентгенография на глезенна става

37 710

7,56

06.18 Рентгенография на стъпало и пръсти

49 515

7,56

1 499

7,56

06.20 Рентгенография на акромиоклавикуларна става

548

7,56

06.21 Рентгенография на скапула

334

7,56

37 806

7,56

3 104

7,56

06.24 Рентгенография на лакетна става

12 256

7,56

06.25 Рентгенография на антебрахиум

6 672

7,56

27 885

7,56

06.14 Рентгенография на бедрена кост
06.15 Рентгенография на колянна става
06.16 Рентгенография на подбедрица

06.19 Рентгенография на клавикула

06.22 Рентгенография на раменна става
06.23 Рентгенография на хумерус

06.26 Рентгенография на гривнена става

3 465

13,77

06.29 Рентгенография на гръбначни прешлени

06.28 Рентгенография на череп

190 661

13,77

06.30 Рентгенография на гръден кош и бял дроб

510 369

13,77

1 190

13,77

13 950

13,77

06.31 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
06.32 Обзорна рентгенография на корем
06.33 Рентгенография на таз
06.34 Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи
06.35 Томография на гръден кош и бял дроб
06.37 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
06.38 Рентгеново изследване на тънки черва
06.39 Иригография

41 563

13,77

134 991

13,77

41

21,60

11 110

21,60

522

21,60

2 619

21,60

10.01 Компютърна аксиална или спирална томография

49 466

76,94

10.02 Ядрено-магнитен резонанс

40 940

225,41

180 105

18,35

14 866

13,77

48

21,60

10.03 Мамография на двете млечни жлези
10.04 Ехография на млечна жлеза
10.58 Хистеросалпингография
10.59 Интравенозна холангиография
10.60 Венозна урография
10.62 Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)
07

Обща и клинична патология

07.01

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка

07.02 Цитологично изследване на две проби от седимент от урина

1

21,60

663

21,60

74 967

13,77

297 016
23

8,90

8

8,90

208

8,90

07.04 Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур

1

8,90

07.05 Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула

1

8,90

3

8,90

31

8,90

07.03 Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза

07.06

Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)

07.07 Цитологично изследване на две проби от синовиална течност

С Т Р.
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Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

1

2

3

4

07.08 Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери

38

8,90

291 864

8,90

14

8,90

1

8,90

102

8,90

1

8,90

10.38 Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел

85

16,96

10.39 Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза

07.09 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи
07.10

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина

07.11

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии

07.12

Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии

07.13

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон

332

16,96

10.40 Хистобиопсично изследване на две проби от простата

43

16,96

10.41

75

16,96

1

16,96

290

16,96

10.44 Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея

1

16,96

10.45 Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум

1

16,96

31

16,96

1 109

16,96

51

16,96

2 201

16,96

17

16,96

442

16,96

7

16,96

Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза

10.42 Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза
10.43 Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган

10.46

Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната
кухина

10.47 Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган
10.48

Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод

10.49 Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии
10.50 Хистобиопсично изследване на две проби от мускул
10.51 Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор
10.52 Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система
10.53 Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии

26

16,96

10.54 Хистобиопсично изследване на две проби от става

1

16,96

10.55 Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо

2

16,96

10.56 Хистобиопсично изследване на две проби от нос

5

16,96

10.57 Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък

1

16,96

09

Клинична имунология

1 904

01.38 Изследване на С-реактивен протеин

1

3,74

02.10 Изследване на ревматоиден фактор

2

3,67

09.01 Определяне на криоглобулини

33

6,27

09.02 Определяне на общи имуноглобулини IgM

212

9,79

09.03 Определяне на общи имуноглобулини IgG

253

9,79

09.04 Определяне на общи имуноглобулини IgА

186

9,79

09.05 Определяне на С3 компонент на комплемента

117

9,79

09.06 Определяне на С4 компонент на комплемента

103

9,79

10.05 Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел

22

123,20

Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с
Нитроблaу тетразолов тест

1

32,82

1

47,94

214

10,34

10.06

10.07 Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата
10.08 fT4
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С Т Р. 1 3

Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

1

2

3

10.09 TSH

Цена
(лв.)
4

274

10,34

10.27 Определяне на Anti-TPO

1

10,34

10.29 Определяне на общи IgE

152

41,89

10.30 Определяне на антинуклеарни антитела в серум

332

41,89

12

Имунохематология

41 359

Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата
10.35 (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С') тест-реагент

56

11,76

Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

137

23,41

Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG
10.37 след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен
или антиглобулинов (Coombs) метод

492

16,35

Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата
12.01 Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D
и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)

27 605

7,06

Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А
и анти-Н

3 850

4,14

12.03 Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs

428

31,58

Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиг12.04
лобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен
или ензимен метод

544

21,06

Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод
12.05 или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум

8 183

31,58

Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тестреагенти

64

29,23

10.36

12.02

12.06

§ 24. В ч л. 177, а л. 2 д у м и т е „и к ъм
31.03.2019 г.“ се заличават.
§ 25. Създава се чл. 177а със следното съдържание:
„Чл. 177а. (1) В съответствие с чл. 55а ЗЗО
НЗОК и БЛС планират и договарят закупуването за ЗОЛ на медицинска помощ по чл. 55,
ал. 2, т. 2 ЗЗО в рамките на договорените обеми
по чл. 174а, 175а и 176а, както и в съответствие
с параметрите на разходите по бюджета на
НЗОК, определени в ЗБНЗОК за 2019 г.
(2) В изпълнение на чл. 3, ал. 4 ЗБНЗОК за
2019 г. представителите по чл. 54, ал. 1 ЗЗО
извършват текущо наблюдение и анализ за
изпълнението на договорените обеми, както и
за изпълнение на бюджета на НЗОК за здравноосигурителни плащания към 31.03.2019 г.,
30.06.2019 г., 30.09.2019 г. и към 31.12.2019 г.
БЛС получава на тримесечие информация за
касовото изпълнение на здравноосигурителните
плащания по бюджета на НЗОК.
(3) В случай че при анализа по ал. 2 към
30.09.2019 г. се установи очаквано превишение
на договорените обеми и/или очакван преразход на средства за здравноосигурителни
плащания за ПИМП, СИМП и/или МДД към

“
31 декември 2019 г., надхвърлящ с повече от 3
на сто предвидените средства, в срок до 20-о
число на месеца, следващ анализа, НЗОК и
БЛС договарят коригирани обеми в рамките на
оставащите средства по бюджетните параграфи
за съответното здравноосигурително плащане.
(4) Когато в срока по ал. 3 не се постигне
договореност, НЗОК едностранно намалява
обемите.
(5) В случай че при анализа по ал. 2 към
30.09.2019 г. се установи очаквано неизпълнение на договорените обеми и/или очаквано
неусвояване на средства за здравноосигурителни плащания за ПИМП, СИМП и/или
МДД към 31 декември 2019 г. с повече от 3
на сто от предвидените средства, в едномесечен срок от анализа страните договарят
промени в договорените обеми в рамките на
бюджетните средства на НЗОК за съответните
здравноосигурителни плащания, което създава
основание за промяна в сключените договори
с изпълнителите на ИМП.
(6) Текущо през периода на действие на
този НРД в зависимост от оказаната на ЗОЛ
медицинска помощ, когато по някоя дейност
се достигне договореният обем, преди да е
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извършена актуализацията по ал. 3, 4 и 5, тези
дейности се заплащат в рамките на наличните
средства за съответния вид здравноосигурителни плащания по бюджета на НЗОК.
(7) Надзорният съвет на НЗОК може да
одобрява компенсирани промени между елементите на разходите по отделните видове
дейност в случай на отклонение от параметрите
по чл. 174а, 175а и 176а в рамките на средствата
по бюджета на НЗОК за съответните периоди.
(8) Националната здравноосигурителна каса
осъществява контрол по реда на глава двадесета на изпълнителите на извънболничната
медицинска помощ за дейностите, за които
при анализа по ал. 2 се наблюдава превишение
на обемите по чл. 174а, 175а и 176а, водещо до
преразход на средства за здравноосигурителни
плащания.“
§ 26. Създава се чл. 178а със следното съдържание:
„Чл. 178a. Методиката на образуване на
стойностите, за които НЗОК през 2019 г. има
финансов капацитет да закупи дейностите по
пакета медицинска помощ по чл. 45, ал. 2 ЗЗО,
се състои от следните последователни етапи:
1. дефиниране на обхвата на медицинската
помощ по пакета по чл. 45, ал. 2 ЗЗО, заплащан от съответния вид здравноосигурителни
плащания по ЗБНЗОК за 2019 г., съгласно разделите на този НРД, регламентиращи условия
и ред за оказване на помощта;
2. определяне на отделните дейности в
обхвата на всеки вид здравноосигурителни
плащания по т. 1, в разделите за обеми, цени
и методика за закупуване на медицинската
помощ на този НРД;
3. определяне на прогнозните обеми по
всяка отделна дейност по т. 2 за заплащане
през 2019 г. съобразно:
3.1. информацията за отчетения и заплатен
годишен брой дейности от съответния вид през
2016 г. – 2018 г.;
3.2. отчетените тенденции в годишния ръст
на обемите;
3.3. промени в пакетите през предходните
периоди, съотносими към съответната дейност
по пакета медицинска помощ по чл. 45, ал. 2
ЗЗО за 2019 г.;
3.4. налична информация за промени във
външни фактори, които оказват влияние на обема на извършване на съответния вид дейност:
а) демографски фактори и тенденции;
б) промени в нормативната уредба;
в) промени в заболеваемостта;
г) промени в медицинската практика и
технология;
д) други значими фактори;
3.5. експертно становище от националните
консултанти и бордовете по специалности за
очакваните/необходимите годишни обеми за
нови (незаплащани през предходните години)
дейности по пакета за 2019 г.;
4. определяне на прогнозните стойности
на необходимите средства за закупуване на
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прогнозните обеми по т. 3 по действащите
през 2018 г. цени и експертно становище от
националните консултанти и бордовете по
специалности за цените за нови (незаплащани през предходните години) дейности по
пакета за 2019 г.;
5. формиране на стойности, за които НЗОК
има финансов капацитет да закупи обемите
дейности по т. 3, подлежащи на заплащане
през 2019 г. по този НРД, с цел балансиране
на прогнозните стойности по т. 4 с размера
на финансовата рамка за съответните здравно
осигурителни плащания по ЗБНЗОК за 2019 г.
чрез прилагане на:
а) еднакви коефициенти за увеличаване/
намаляване на действащите през 2018 г. цени
на дейностите от обхвата на съответните
здравноосигурителни плащания (включително
и предложените от националните консултанти
цени на новите дейности);
б) различни коефициенти за увеличаване/
намаляване на действащите през 2018 г. цени
на дейностите от обхвата на съответните
здравноосигурителни плащания (включително
и предложените от националните консултанти
цени на новите дейности), съобразени с налични
данни за оценяване на съответната дейност.“
§ 27. В чл. 179 ал. 2 се изменя така:
„(2) Националната здравноосигурителна
каса заплаща на ОПЛ за всяко поставяне
на препоръчителна ваксина по национални
програми по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ съгласно
ЗБНЗОК за 2018 г. и ЗБНЗОК за 2019 г.“
§ 28. В чл. 183, ал. 6 думата „основния“
се заличава, а след думата „пакет“ се добавя
„ПИМП“.
§ 29. В чл. 184 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се отменя.
2. Алинеи 5 и 6 се отменят.
§ 30. В чл. 187, ал. 3, т. 5 цифрата „35“ се
заменя с „40“.
§ 31. В чл. 202, в ал. 1 след думите „чл. 3
от ЗБНЗОК за 2018 г.“ се добавя „и чл. 3 от
ЗБНЗОК за 2019 г.“.
§ 32. В чл. 208 ал. 7 се изменя така:
„(7) Дейностите по поставяне на препоръчителни ваксини по национални програми по
чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ се заплащат от НЗОК
след представяне на отделни документи по
ал. 1, придружени със съответната отчетна
документация.“
§ 33. В чл. 226 т. 10 придобива следното
съдържание:
„10. удостоверение за актуално членство в
БЛС с номер от Националния регистър (УИН)
по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗСОЛЛДМ,
издадено от съответната РК на БЛС или генерирано и отпечатано от електронната система
на Националния регистър, съдържащо уникален
буквено-цифров код, баркод и сканиран подпис – за лекарите, които ръководят, съответно
работят в лечебното заведение;“.
§ 34. В чл. 239 се правят следните допълнения:
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1. В ал. 1, т. 2 след думите „§ 2, ал. 1
ЗБНЗОК за 2018 г.“ се добавя „и § 2, ал. 1
ЗБНЗОК за 2019 г.“.
2. В ал. 2 след думите „§ 2 ЗБНЗОК за
2018 г.“ се добавя „и § 2 ЗБНЗОК за 2019 г.“.
§ 35. В чл. 260:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случай че лекар със специалност,
посочен в приложение № 1, ползва последователно повече от 30 работни дни неплатен или
платен отпуск, същият се изключва (заличава)
от приложение № 1.“
2. Алинея 4 и 5 се отменят.
§ 36. Създава се чл. 260а:
„Чл. 260а. По изключение лечебните заведения за болнична помощ, които не отговарят
на изискването на чл. 260, ал. 1, т. 6, могат
да сключат договор по чл. 257 по решение
на Надзорния съвет на НЗОК след отправяне
на мотивирано предложение от директора на
съответната РЗОК в случаите, когато достъпът
до медицинска помощ на територията на съответната РЗОК е затруднен поради недостиг на
съответни медицински специалисти, съобразно
потребностите на населението към момента
на подаване на заявлението за сключване на
договор по чл. 257.“
§ 37. В чл. 265 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. удостоверение за актуално членство в
БЛС с номер от Националния регистър (УИН)
по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗСОЛЛДМ,
издадено от съответната РК на БЛС или генерирано и отпечатано от електронната система
на Националния регистър, съдържащо уникален
буквено-цифров код, баркод и сканиран подпис – за лекарите, които ръководят, съответно
работят в лечебното заведение;“.
2. Създава се т. 21:
„21. декларация от управляващия лечебното
заведение за наличие на видеоконтрол на входа
и изхода на ангиографските зали и в болничните структури, в които се осъществяват съдови
инвазивни и интервенционални процедури.“
§ 38. В чл. 266, ал. 1, т. 3 след цифрата „14“
се добавя „и 21“.
§ 39. В чл. 272 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. приемът на пациенти да е съобразен с
капацитета на лечебното заведение, разписан
като брой и вид болнични легла (съгласно
правилника за устройството и дейността на
лечебното заведение), посочени в договора на
лечебното заведение, с които ще се осигури
изпълнението му.“
2. Създава се ал. 5 със следното съдържание:
„(5) В случаите по ал. 1, т. 3 изпълнителят
на болнична помощ е длъжен да осигурява не
по-малко от 10 на сто от общия брой болнични
легла за активно лечение във всяка болнична
структура, с изключение на болничните структури по медицинска онкология, лъчелечение
и нуклеарна медицина, за прием на пациенти
в спешно състояние.“
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§ 40. В чл. 275, ал. 1, т. 4 след думата
„легла“ се добавя следният текст „(съгласно
правилника за устройството и дейността на
лечебното заведение и за срока на договора)“.
§ 41. Член 279 се изменя така:
„Чл. 279. Лекар специализант, посочен в
приложение № 1а, може да извършва медицински процедури само в присъствието и
под ръководството на лекар със съответна
специалност и посочен в приложение № 1. В
този случай медицинската документация се
подписва и от двамата лекари.“
§ 42. В чл. 280, ал. 2 думите „действие на
този НРД“ се заменят с „календарната година“.
§ 43. Създава се чл. 281а:
„Чл. 281а. (1) Лечебните заведения, изпълнители на болнична медицинска помощ,
задължително осъществяват видеоконтрол в
ангиографските зали и болничните структури,
в които се осъществяват съдови инвазивни и
интервенционални процедури, като в обхвата
на видеокамерите влиза наблюдение само на
входовете и изходите на същите. Записите от
видеокамерите се съхраняват за срок не помалко от един месец от датата на извършване
на интервенция.
(2) При поискване от контролните органи на
НЗОК лечебното заведение предоставя необходимата видеоинформация на електронен носител. При получаване на електронния носител
се изготвя приемно-предавателен протокол.“
§ 44. Създава се чл. 281б:
„Чл. 281б. (1) При осъществяване на съдови
инвазивни и интервенционални процедури задължително се прави видеозапис на същите.
Образните изследвания се регистрират и съхраняват в PACS система (picture archiving and
communication system) за срока на съхранение на
„История на заболяването“ съгласно Наредба
№ 9 от 2018 г. за утвърждаване на медицински
стандарт по „Образна диагностика“.
(2) При поискване от контролните органи
на НЗОК лечебното заведение предоставя
видеоинформация за съдови инвазивни и интервенционални процедури, конвенционални
рентгенови изследвания, рентгенологични
изследвания на гърда, ултразвукови изследвания чрез специализирани ехографски методи, компютърно-томографски изследвания,
магнитно-резонансни томографски образни
изследвания и хибридни образни изследвания
на електронен носител. При получаване на
електронния носител се изготвя приемнопредавателен протокол.“
§ 45. Създава се чл. 281в:
„Чл. 281в. Всички медицински изделия, използвани за осъществяването на основни диагностични и оперативни процедури, посочени в
диагностично-лечебния алгоритъм на КП/АПр,
които НЗОК не заплаща извън стойността на
КП/АПр, се доставят от лечебното заведение,
заприходяват се и се отпускат от болничната
аптека на същото.“
§ 46. Създава се чл. 281г:
„Чл. 281г. (1) Лечебните заведения, определени от Националния съвет по цени и
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реимбурсиране на лекарствените продукти,
проследяват ефекта на лекарствените продук
ти, за които съгласно чл. 259, ал. 1, т. 10 от
ЗЛПХМ е определен режим на проследяване.
(2) Лечебните заведения по ал. 1 събират
информацията за всеки конкретен лекарствен
продукт и я предоставят на НЗОК.
(3) Националната здравноосигу рителна
каса и Министерството на здравеопазването
извършват анализ на събраната от лечебните
заведения информация по ал. 1 при условията
и по реда на Наредбата за условията, правилата
и реда за регулиране и регистриране на цените
на лекарствените продукти.“
§ 47. В чл. 285 се създава ал. 6:
„(6) При хоспитализации – планов прием,
изпълнителите за извънболнична медицинска
помощ издават само „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“
(бл. МЗ-НЗОК № 7) и приемащите лечебни
заведения не могат да изискват от тях да назначават допълнителни консултации и/или
изследвания, изискуеми за изпълнение на КП.“
§ 48. В чл. 287, ал. 3:
1. Точка 6 се изменя така:
„6. параклинични изследвания; хистологичен резултат, потвърждаващ окончателната
диагноза;“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. терапевтична схема – задължително
вписване на използваните в хода на лечението
на ЗОЛ вид лекарства;“.
§ 49. В чл. 289 т. 14 се изменя така:
„14. при взет материал за хистологично
изследване в медицинската документация се
прилага резултатът (с положени име и подпис
на лекаря, осъществил изследването) с посочената диагноза и пореден номер от патоанатомичния журнал;“.
§ 50. Създава се чл. 313а:
„Чл. 313а. (1) К линична процедура № 5
„Лечение на новородени деца с вродени сърдечни малформации, претърпели сърдечна
оперативна интервенция до навършване на
1-годишна възраст“ се извършва в полза на
ЗОЛ, на които е издадено „Медицинско направление за провеждане на клинични процедури/
амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8а)
от лекар от лечебно заведение – изпълнител
на процедурата.
(2) Нови процеду ри се провеж дат при
наличие на показания за продължаване на
лечението.“
§ 51. В чл. 314 след думите „чл. 313, ал. 1“
се добавя „и чл. 313а, ал. 1“.
§ 52. В чл. 322 думите „ал. 18“ да се заменят с „ал. 20“.
§ 53. В чл. 324:
1. Текстът на чл. 324 става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Болничната аптека води журнал за разтваряне на лекарствени продукти за лечение
на онкологични/онкохематологични заболявания по образец съгласно приложение № 8д
от Наредба № 4 от 2008 г., в който данните се
регистрират ежедневно.
(3) В случай че след приготвяне на индивидуалните дози за деня от даден лекарствен
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продукт се формира остатък, който не може
да бъде приложен в срока му на годност,
посочен в кратката характеристика на лекарствения продукт, остатъкът се отразява в опис
на неизползваемите остатъци от лекарствени
продукти за лечението на онкологични/онкохематологични заболявания по образец съгласно
приложение № 8е от Наредба № 4 от 2008 г.“
§ 54. В чл. 325, ал. 1 след думите „ал. 3“ се
поставя запетая и се добавят „4 и 5“.
§ 55. Член 326 се отменя.
§ 56. Създава се чл. 328а:
„Чл. 328а. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща извън цената на КП,
АПр и/или КПр лекарствени продукти, които
на основание чл. 45, ал. 20 ЗЗО са включени в
пакета, определен с наредбата по чл. 45, ал. 2
от ЗЗО, при животозастрашаващи кръвоизливи,
спешни оперативни и инвазивни интервенции
при пациенти с вродени коагулопатии.
(2) Лекарствените продукти по ал. 1 се
предписват, отпускат и прилагат в условията
на болничната помощ при спазване на диагностично-лечебния алгоритъм на АПр № 38,
както и на следните изисквания:
1. пациентът е с установено заболяване и
лекарственият продукт е включен в списъка
по чл. 262, ал. 6, т. 2 от ЗЛПХМ (приложение
№ 2 на Позитивния лекарствен списък);
2. необходимостта от приложение на лекарствени продукти по ал. 1 се заявява от
приемащото лечебно заведение; лекарствените
продукти се осигуряват и отпускат от лечебно
заведение – изпълнител на АПр № 38;
3. отпуснатите лекарствени продукти по
ал. 1 се прилагат от лечебното заведение, провеждащо лечението на основното заболяване;
4. приложените лекарствени продукти се
отчитат и заплащат на лечебното заведение,
провело АПр № 38, като при отчитането им в
РЗОК се представят и посочените в алгоритъма на амбулаторната процедура документи.“
§ 57. В чл. 330 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) До г о в о р ен и т е о б е м и и ц ен и о т
1.04.2018 г. обхващат дейностите по реда на
този НРД и подлежат на заплащане, както
следва:
1. през 2018 г. по ЗБНЗОК за 2018 г. – обеми
и цени по чл. 331, 332 и 333;
2. през 2019 г. по ЗБНЗОК за 2019 г. – обеми
и цени по чл. 331а, 332а и 333а.“
2. В ал. 4 след думите „чл. 334“ се добавя
„и чл. 334а“.
§ 58. В чл. 331, ал. 1 след думата „договарят“
се добавя „за периода 1.04.2018 – 31.12.2018 г.“.
§ 59. Създава се чл. 331а:
„Чл. 331а. (1) Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода
1.01 – 31.12.2019 г. закупуването на следните
обеми за дейностите по КП, посочени по
приложение № 9 към чл. 1 от наредбата по
чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, по цени, както следва:
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Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

1

2

3

4

Клинични пътеки
001

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

002

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи
при бременност с реализиран риск

003

Оперативни процедури за задържане на бременност

004

Преждевременно прекъсване на бременността

004.1

2 202 361
32 948

400

6 917

800

404

150

Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността до 13 гест. с. вкл.

6 980

170

004.2

Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността над 13 гест. с.

1 190

280

005

Раждане

49 008

750

006

Грижи за здраво новородено дете

33 394

220

007

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен
на тежест

15 948

800

008

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен
на тежест

5 134

1 200

009

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа
степен на тежест

3 214

900

010

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора
степен на тежест

3 326

1 300

011

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

927

3 600

012

Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии

2 714

1 200

013

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

1 119

2 000

014

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

773

3 200

015

Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант

015.1

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение
на сърфактант

242

3 300

015.2

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант

1 111

5 900

016

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

7 516

350

017

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

18 623

750

018

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична
вентилация

112

1 320

019

Постоянна електрокардиостимулация

019.1

Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на антибрадикарден
пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен

3 749

550

019.2

Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на ресинхронизираща
система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор

436

1 100

020

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации
при сърдечно-съдови заболявания

11 919

3 318

021

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации
при сърдечни аритмии

1 136

3 318

022

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации
при вродени сърдечни малформации

37

3 318

023

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации
при вродени сърдечни малформации с механична вентилация

46

3 600

024

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове

1

370
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025

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

21 480

900

026

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

15 850

3 430

027

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

99

2 750

028

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

9 541

4 540

029

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

89 234

520

030

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация

500

1 300

031

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит

283

4 950

032

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда

033

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

034

Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст

035

Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни
малформации в детска възраст

036

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

037

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

038

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра
екзацербация

039

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над
18-годишна възраст

040

Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп

040.1

2 646

462

33 028

435

430

700

10

750

4 844

700

224

2 600

13 316

550

40 756

580

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп
при лица над 18-годишна възраст

7 836

550

040.2

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп
при лица под 18-годишна възраст

3 982

650

041

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания
на дихателната система

041.1

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания
на дихателната система при лица над 18 години

1 983

400

041.2

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания
на дихателната система при лица под 18 години

17 393

500

042

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхобелодробната система

042.1

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхобелодробната система при лица над 18 години

13 806

780

042.2

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхобелодробната система при лица под 18 години

68

1 200

043

Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

2 597

280

044

Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията

3 966

800

045

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести
на дихателната система

20 211

650

046

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести
на дихателната система в детска възраст

44

1 200

047

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести
на дихателната система с механична вентилация

167

1 540

048

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

44 017

700

049

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

17 360

570

050

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

50 126

730
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051

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

051.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

695

3 300

100

1 800

2 408

1 150

051.2

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално
лечение

052

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

053

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив

211

1 200

054

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща
полиневропатия (Гилен-Баре)

208

7 000

055

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща
полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация

5

10 000

056

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на
нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови
синдроми

98 542

300

057

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити

2 548

2 000

058

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на
нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст

454

700

059

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на
нервната система при възрастни пациенти, засягащи централната нервна
система и моторния неврон (ЛАС)

4 069

550

060

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

326

480

061

Диагностика и лечение на мултиплена склероза

2 384

650

062

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

6 990

400

063

Лечение на епилептичен статус

1 038

600

064

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми

064.1

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при
лица на възраст над 18 г.

340

500

064.2

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при
лица на възраст под 18 г.

25

657

065

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация

3

6 000

066

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация

067

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

068

11

8 000

504

231

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

28 404

400

069

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на
гастроинтестиналния тракт

24 236

600

070

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит

3 794

1 400

071

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво

18 063

400

072

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

14 192

600

073

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на
хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума

16 593

1 700

074

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

46 371

920

075

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

13 076

1 300

076

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

14 080

700

077

Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст

1

400

078

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет

078.1

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18
години

43 183

660
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078.2

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18
години

1 046

610

079

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза

4 333

341

080

Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека

080.1 Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години

3 057

500

080.2 Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години

1 202

650

081

Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциевофосфорната обмяна

081.1

Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциевофосфорната обмяна при лица над 18 години

458

450

081.2

Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциевофосфорната обмяна при лица под 18 години

67

450

082

Диагностика на лица c метаболитни нарушения

6 973

630

083

Лечение на лица с метаболитни нарушения

084

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

085

Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични
и вторични при системни заболявания – новооткрити

086

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични,
първични и вторични при системни заболявания

086.1

1 030

630

35 130

500

2 199

950

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични,
първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години

10 791

950

086.2

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични,
първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години

354

1 050

087

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност

087.1

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18
години

3 001

900

087.2

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18
години

71

1 050

088

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност

088.1

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над
18 години

4 531

400

088.2

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под
18 години

148

400

089

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан

089.1

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан
при лица над 18 години

4 807

500

089.2

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан
при лица под 18 години

220

580

090

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания

090.1

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над
18 години

26 532

750

090.2

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица под
18 години

1 338

770

091

Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания

8 180

500

092

Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

343

770

093

Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата

7 302

500

094

Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен,
артропатичен, пустулозен и еритродермичен

1 555

550

095

Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем

902

400

096

Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити

299

434
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097

Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин

38

250

098

Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести
с диаричен синдром

24 121

620

099

Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани
чрез ухапване от членестоноги

1 710

520

100

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е

2 307

1 100

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D

979

1 277

102

Диагностика и лечение на паразитози

103

Диагностика и лечение на покривни инфекции

104

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остропротичащи, с усложнения

105

Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

106

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции

47

457

104

457

4 478

500

20

1 000

106.1 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години

5 574

500

106.2 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години

5 745

550

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и
битови отрови

7 708

750

108

Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне

13

2 200

109

Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел)

110

Лечение на доказани първични имунодефицити

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската
възраст

112

Диагностика и лечение на муковисцидоза

113

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип

113.1

12

1 650

125

2 163

6 529

250

104

1 200

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа

323

200

113.2

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

19 656

400

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

2 205

2 200

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

662

2 500

116

Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при
лица над 18 години

1 580

10 100

117

Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение при лица от 0 до 18 години. Минимално инвазивни
сърдечни операции при лица от 0 до 18 години

59

10 100

118

Оперативно лечение на деца до 1 година с критични вродени сърдечни малформации в условията на екстракорпорално кръвообращение

89

18 000

119

Oперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много
голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение

2 899

13 500

120

Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция

120.1 Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция

900

13 500

Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция
120.2
с продължителна механична вентилация

100

20 000

121

Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години

1 121

3 450

122

Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години

33

4 500

123

Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им

8 559

3 500
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124

Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент

125

Оперативно лечение на клонове на аортната дъга

126

Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със
съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)

127

Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност

128

Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при
съдова недостатъчност

129

Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията є

130
131
132

Кератопластика

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

134

5 457

1 919

645

1 709

1 939

1 100

7 121

520

1

330

263

400

Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

5 691

300

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

1 612

410

628

1 000

14 651

273

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото
и придатъците му

5 845

249

135

Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми,
засягащи задния очен сегмент

2 864

700

136

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с
много голям обем и сложност

2 709

2 950

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с
голям обем и сложност

9 658

1 500

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото
със среден обем и сложност

14 616

650

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

5 340

450

140

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести

1 295

150

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

5 484

1 000

142

Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур

39

4 000

143

Трансуретрална простатектомия

3 608

1 100

144

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

576

1 100

145

Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

23 520

774

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

148
149
150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

134

612

151

Реконструктивни операции в урологията

833

1 000

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

154

698

2 500

12 863

600

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

656

2 600

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

1 235

1 160

15 364

520

589

1 000

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем
и сложност

4 233

2 300

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

2 589

950

156

Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия

255

3 200

157

Радикална простатектомия

620

2 800

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

30 927

550

159

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

2 362

700
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160

Нерадикално отстраняване на матката

161

Радикално отстраняване на женски полови органи

6 809

1 100

986

1 100

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни
изменения на женските полови органи

6 892

770

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни
изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

29 517

330

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината
при жената

1 660

806

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и
анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

12 832

460

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

162

650

167

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални
и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация

1 067

2 200

168

Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия

312

8 000

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

165

1 500

170

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок,
с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

27

6 800

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много
голям обем и сложност, при лица над 18 години

3 107

2 800

172

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много
голям обем и сложност, при лица под 18 години

36

3 100

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем
и сложност, при лица над 18 години

288

1 780

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем
и сложност, при лица под 18 години

61

1 780

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на
мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност,
при лица над 18 години

12 515

2 600

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на
мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност,
при лица под 18 години

219

2 650

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност,
при лица над 18 години

3 229

1 100

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност,
при лица под 18 години

69

1 150

179

Оперативни процедури върху апендикс

3 479

650

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

213

650

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

13 643

500

182

Оперативни процедури при хернии

14 867

650

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

184

Конвенционална холецистектомия

185

Лапароскопска холецистектомия

4 618

950

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

1 538

2 300

187

Оперативни процедури върху черен дроб

1 667

3 350

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

120

1 450

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много
голям обем и сложност

916

4 950

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем
и сложност

69

1 820

191

Оперативни процедури върху далака

3 281

700

792

1 150
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191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

188

1 000

191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

20

1 500

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни
операции

7 046

1 200

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4
N 0-2 M 0-1

4 823

1 300

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

4 029

300

195

Оперативно лечение при остър перитонит

4 228

2 200

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

172

1 500

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

26 825

750

198

Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани

8 541

2 200

199

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени
новообразувания

199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

4 795

550

199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания

6 568

305

200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици
от травми и изгаряния

162

800

201

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям
и много голям обем и сложност

993

1 000

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден
обем и сложност

1 125

800

203

Хирургично лечение при надбъбречни заболявания

106

1 500

204

Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

646

3 400

205

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

542

1 330

206

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)

206.1

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)

2 369

3 800

206.2

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация)

500

4 900

207

Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

208

Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

209

903

2 300

14 562

400

Хирургично лечение при травма на главата

1 321

1 052

210

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно
лечение

2 675

800

211

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много
голям обем и сложност

2 775

2 450

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден
обем и сложност

4 132

1 819

213

Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна
стена

2 151

2 700

214

Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече
от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна
стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата бели
дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация

428

3 300

215

Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна
стена, без онкологични заболявания

2 698

1 650

216

Спешни състояния в гръдната хирургия

2 184

550
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217

Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и
долния крайник

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

18 086

2 050

Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедре217.2
ната и колянната става

1 014

4 700

217.3

Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза,
горни и долни крайници

113

5 350

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

10 994

1 257

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

22 292

910

220

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с
голям обем и сложност

13 977

1 000

221

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с
много голям обем и сложност

1 512

1 326

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

11 212

460

223

Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

439

720

224

Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

38

1 200

225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и
сложност

426

1 000

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

1 110

705

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

8 597

863

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

4 937

500

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

4 479

300

230

Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област

146

900

231

Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости

674

803

232

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и
до 3 % при деца

170

500

233

Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 % до 19 % от
телесната повърхност, с хирургични интервенции

3 151

3 030

234

Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции

271

9 000

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури
(измръзване)

29

500

236

Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и
подкожната тъкан

3 315

1 700

237

Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи
пластично възстановяване

2 102

950

238

Реплантация и реконструкции с микросъдова хирургия

144

7 000

239

Оперативно лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта на
торакалната и абдоминалната област

209

10 000

240

Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения

90 361

470

241

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при
пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания

241.1

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор
при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код
41.31 (30081-00, 30087-00)

39 761

400

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор
241.2 при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT

3 599

600

12 253

850

242

Диагностика и лечение на левкемии
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243

Диагностика и лечение на лимфоми

12 169

665

244

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии

23 141

570

245

Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични
заболявания, възникнали в детска възраст

1 982

1 000

246

Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности

3 359

665

247

Брахитерапия с ниски активности

74

327

248

Конвенционална телегаматерапия

166

640

249

Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити
източници

472

1 100

250

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични забо250.1 лявания с приложени до 20 фракции и продължителността на лечението e
от 3 до 30 дни

5 356

1 850

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболя250.2 вания с приложени 20 и повече фракции и продължителността на лечението
е 30 и повече дни

1 865

3 700

Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични
251.1 заболявания с приложени до 20 фракции и продължителността на лечението
e от 3 до 30 дни

3 096

2 700

Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични
251.2 заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителността на
лечението е 30 и повече дни

5 265

5 400

728

4 500

251

252

Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични
заболявания

Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания

252.1 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
252.2 Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания

53

9 000

253

Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания

18 351

90

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на
исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

13 001

50

255

Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда
и след сърдечни интервенции

825

50

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции
с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

12 626

80

257

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние

25

100

258

Физикална тeрапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна
система

5 802

40

259

Физикална тeрапия и рехабилитация при родова травма на периферна
нервна система

2 314

40

260

Физикална тeрапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

43 060

60

261

Физикална тeрапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания
и спинална мускулна атрофия

88

400

262

Физикална тeрапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

12 936

482

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

48 735

330

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

1 142

482

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

117 570

330

266

Речева рехабилитация след ларингектомия

103

285

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна
процедура

1 819

120
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(2) Обемите за КП № 253 – 260 са в брой
леглодни, като цената е за 1 леглоден.
(3) За случай по КП, отчетен като АПр
„Предсрочно изпълнение на дейностите по
К П...“ по приложение № 11 на наредбата
по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, се заплаща 80 % от
цената на съответната КП, с изключение на
КП № 240, 241, 242, 243 и 245, за които се
заплаща 60 % от цената на съответната КП.
(4) За случай по КП № 16, 17, 19.1, 20, 25,
27 или 33, отчетен като АПр „Предсрочно
изпълнение на дейностите по КП...“ по приложение № 11 на наредбата по чл. 45, ал. 2 от
ЗЗО, се заплаща цената на съответната КП
№ 16, 17, 19.1, 20, 25, 27 или 33.
(5) В случаите, когато пациентът е приет
по КП № 50 и са извършени всички основни
диагностични и терапевтични процедури, а
след това се насочва към друго лечебно заведение за тромболиза и/или тромбектомия/
тромбаспирация, на първото лечебно заведение се заплаща цена за КП № 50 – 450 лв.,
а на другото лечебно заведение, в което се
извършва тромболиза, се заплаща цена за КП
№ 51.1 – 2300 лв. В случаите, когато се извърши и тромбекстракция/тромбаспирация,
се заплаща цена по КП № 51 (КП № 51.1 и
КП № 51.2) общо – 3300 лв. При насочване на
пациенти, на които е извършена тромболиза
в друго лечебно заведение за извършване
на тромбектомия/тромбаспирация, на първото лечебно заведение се заплаща цена по
КП № 51.1 – 2000 лв., а на извършващото
КП № 51.2 лечебно заведение се заплаща
цена – 1550 лв.
(6) При изпълнение на всички дейности в
едно и също лечебно заведение по КП № 51
(КП № 51.1 и КП № 51.2) цената на КП е
330 0 л в. При изп ъ л нен ие на дей нос т и т е
само по КП № 51.1 цената е 2300 лв. При
изпълнение на дейността само по КП № 51.2
цената е 1550 лв. Клинична пътека № 51.2
може да се изпълнява след осъществяване
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на тромболиза или без предходна тромболиза (КП № 51.1). Лечебни заведения, които
не могат да осъществят тромболиза и/или
тромбектомия (нямат договор за КП № 51.1
и КП № 51.2), са задължени да извършат
образно изследване (КТ или МРТ) до първия
час на болничния прием, като насочват и
осигуряват хоспитализация на пациентите,
които имат индикации за тромболиза и/
и ли т ромбек томи я/т ромбаспираци я, к ъм
най-близкото лечебно заведение, което има
договор по КП № 51. Задължително се спазва
и златният стандарт от 4,5 до 6 часа за осъществяване на тромболиза и тромбектомия/
тромбаспирация.
(7) Случаите, отчетени по КП № 17, 18 и 25
с липса на патологична находка над 30 % от
месечния брой за всяка КП за дадено лечебно
заведение за предходния отчетен период, се
заплащат съответно на цена 525 лв., 925 лв.
и 630 лв.
(8) При надвишаване обема над 25 % на КП
№ 206.2 от сбора на случаите от КП № 206.1
и КП № 206.2 за предходния отчетен период
за дадено лечебно заведение случаите над
25 % от КП № 206.2 се заплащат на цената
на КП № 206.1.
(9) В случай на настъпил екзитус леталис
преди 16-ия ден или 384-тия час от хоспитализацията на пациент по КП № 120.2, при
условие че са изпълнени основни диагностични
и терапевтични процедури по същата, случаят
се заплаща по цената на КП № 120.1.“
§ 60. В чл. 332 след думата „БЛС“ се добавя
„за периода 1.04.2018 – 31.12.2018 г.“.
§ 61. Създава се чл. 332а:
„Чл. 332а. Националната здравноосигурителна каса през 2019 г. закупува договорените
с БЛС за периода 1.01. – 31.12.2019 г. обеми за
дейностите по КПр по приложение № 8 към
чл. 1 на наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО по
цени, както следва:

Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

1

2

3

4

Клинични процедури

252 249

01

Диализно лечение при остри състояния

9 140

144

02

Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане

1 176

100

03

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация
и/или парентерално хранене

155 322

426

04

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

85 611

155

05

Дейности по осигуряване на лечение за новородени деца с вродени сърдечни
малформации, претърпели сърдечна оперативна интервенция до навършване
на 1-годишна възраст

1 000

500

“
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§ 62. В чл. 333 след думата „БЛС“ се добавя „за периода 1.04.2018 – 31.12.2018 г.“.
§ 63. Създава се чл. 333а:
„Чл. 333а. Националната здравноосигурителна каса през 2019 г. закупува договорените с БЛС
за периода 1.01. – 31.12.2019 г. обеми за дейностите по АПр по приложение № 7 към чл. 1 на
наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО по цени, както следва:
Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

1

2

3

4

Амбулаторни процедури
01

Хрониохемодиализа

02
03
04

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и
химиотерапия

05

1 318 432
612 761

144

Перитонеална диализа с апарат

17 181

130

Перитонеална диализа без апарат

31 952

93

864

182

Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания

116 798

50

06

Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания

104 324

150

07

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания
и при вродени хематологични заболявания

123 145

130

08

Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение
с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия

2 965

250

09

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при муковисцидоза

1

45

10

Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна
вентилация

1

160

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

3 836

91

12

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия

8 034

266

13

Инструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната
жлеза

3 489

154

14

Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на
хипофизата и надбъбрека

1 655

210

15

Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна

135

150

16

Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис

1 854

32

17

Диагностика и лечение на еритродермии

1 973

26

18

Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност

8 300

250

19

Оперативно отстраняване на катаракта

46 716

380

20

Хирургично лечение на глаукома

1 710

390

21

Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем
и сложност

19 252

150

22

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

12 398

193

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

1 663

256

24

Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

2

144

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

26

Амбулаторни хирургични процедури

27

Специфични изследвания при хематологични заболявания

28

Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

29

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

30

Напасване на протеза на горен или долен крайник

31

Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система

32

Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор

33

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

1 743

12

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

1 325

120

169

58

43 532

90

5 111

250

2

25

2 739

100

1

24

48

50

2 528

50
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Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена
(лв.)

1

2

3

4

35

Сцинтиграфски изследвания

11 212

70

36

Позитроннo-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ)
(РЕТ/СТ)

16 809

1 600

37

Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография – SPECT/CT на хибриден скенер

7 967

350

38

Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор
при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда
на чл. 78, ал. 2 от ЗЗО

86 206

22

39

Амбулаторно лечение и контрол на гноен хидраденит

107

150

40

Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза

1

90

41

Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза

2

90

42

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с възпалителни
полиартропатии и спондилопатии

14 221

90

43

Генетично профилиране на онкологични заболявания

3 700

400

§ 64. В ч л. 334, а л. 2 д у м и т е „и к ъм
31.03.2019 г.“ се заличават.
§ 65. Създава се чл. 334а:
„Чл. 334a. (1) В съответствие с чл. 55а от
ЗЗО НЗОК и БЛС планират и договарят закупуването за ЗОЛ на медицинска помощ по
чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО в рамките на договорените обеми по чл. 331a, 332a и 333a, както и
в съответствие с бюджета на НЗОК за 2019 г.
(2) В изпълнение на чл. 4, ал. 5 от ЗБНЗОК
за 2019 г. представителите по чл. 54, ал. 1
от ЗЗО извършват наблюдение и анализ за
изпълнението на договорените обеми, както
и текущо – за изпълнението на бюджета на
НЗОК за здравноосиг у рителни плащани я
към 31.03.2019 г., 30.06.2019 г., 30.09.2019 г.,
31.12.2019 г. по месеците на извършване на
дейността. Българският лекарски съюз получава на тримесечие информация за касовото
изпълнение на здравноосигурителните плащания по бюджета на НЗОК.
(3) В случай че при анализа по ал. 2 се
установи превишение на договорените обеми
и/или очакван преразход на средствата за
здравноосигурителни плащания за медицински
дейности в БМП спрямо месечното разпределение на бюджета за съответния отчетен/
прогнозен период по ал. 2, надхвърлящ с
повече от 3 на сто с натрупване определените параметри в месечното разпределение
на бюджета за БМП за съответния отчетен/
прогнозен период по ал. 2, НС на НЗОК и
УС на БЛС преминават към договаряне на
коригирани цени в рамките на оставащите
средства в рамките на 2019 г. в срок до 15-о
число на месеца, следващ анализа.
(4) Когато в срока по ал. 3 не се постигне
договореност, НС на НЗОК намалява цените
на КП/КПр/АПр в рамките на оставащите
средства за здравноосигурителните плащания
за БМП.

“
(5) Корекциите по ал. 3 или 4 се отразяват
в допълнителни споразумения към сключените
договори с изпълнителите на БМП.
(6) В случай че при анализа по ал. 2 към
30.09.2019 г. се установи очаквано неизпълнение на договорените обеми при очаквано
неусвояване на средства за здравноосигурителни плащания за медицински дейности в БМП
към 31 декември 2019 г., в едномесечен срок
от анализа НЗОК и БЛС договарят промени
в договорените обеми и цени в рамките на
бюджетните средства на НЗОК за съответните здравноосигурителни плащания, което
създава основание за промяна в сключените
договори с изпълнителите на БМП.
(7) Текущо през периода на действие на този
договор в зависимост от оказаната на ЗОЛ
медицинска помощ, когато по някоя дейност
се достигне обемът, преди да е извършена
актуализация по ал. 3, 4 и 6, тези дейности
се заплащат в рамките на наличните средства
за здравноосигурителни плащания за БМП
по бюджета на НЗОК.
(8) Надзорният съвет на НЗОК може да одобрява компенсирани промени между елементите на разходите по отделните видове дейност
в случай на отклонение от параметрите по
чл. 331a, 332a и 333а в рамките на средствата
по бюджета на НЗОК на годишна база след
становище на БЛС в срок до 7 календарни
дни след постъпване на искането от НЗОК.
(9) Националната здравноосигу рителна
каса осъществява контрол по реда на глава
четиринадесета на изпълнителите на БМП,
извършващи дейности, за които при анализа
по ал. 2 се наблюдава превишение на обемите
по чл. 331a, 332a и 333а, водещо до преразход на средствата по здравноосигурителните
плащания.
(10) В хода на изп ъ лнение на НРД в
резултат на анализа по ал. 2 НЗОК и БЛС
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могат да коригират договорените с НРД
индикации за хоспитализация и критерии
за дехоспитализация по КП/КПр/АПр в съответствие с Наредбата за основния пакет и
медицинските стандарти.“
§ 66. Създава се чл. 335а:
„Чл. 335a. Методиката на образуване на
стойностите, за които НЗОК през 2019 г.
има финансов капацитет да зак у пи дейностите по пакета медицинска помощ по
чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, се състои от следните
последователни етапи:
1. дефиниране на обхвата на медицинската помощ по пакета по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО,
заплащан от съответния вид здравноосигурителни плащания по ЗБНЗОК за 2019 г., в
разделите на този договор за условия и ред
за оказване на помощта;
2. определяне на отделните дейности в
обхвата на всеки вид здравноосигурителни
плащания по т. 1 в разделите за обеми, цени
и методика за закупуване на медицинската
помощ на този НРД;
3. определяне на прогнозните обеми по
всяка отделна дейност по т. 2 за заплащане
през 2019 г. съобразно:
3.1. информацията за отчетения и заплатен
годишен брой дейности от съответния вид
през 2016 – 2018 г.;
3.2. отчетените тенденции в годишния ръст
на обемите;
3.3. промени в пакетите през предходните
периоди, съотносими към съответната дейност
по пакета медицинска помощ по чл. 45, ал. 2
от ЗЗО за 2019 г.;
3.4. налична информация за промени във
външни фактори, които оказват вли яние
на обема на извършване на съответния вид
дейност:
а) демографски фактори и тенденции;
б) промени в нормативната уредба;
в) промени в заболеваемостта;
г) промени в медицинската практика и
технология;
д) други значими фактори;
3.5. експертно становище от националните
консултанти и бордовете по специалности за
очакваните/необходимите годишни обеми за
нови (незаплащани през предходните години)
дейности по пакета за 2019 г.;
4. определяне на прогнозните стойности
на необходимите средства за закупуване на
прогнозните обеми по т. 3 по действащите
през 2018 г. цени и експертно становище от
националните консултанти и бордовете по
специалности за цените за нови (незаплащани през предходните години) дейности по
пакета за 2019 г.;
5. формиране на стойности, за които НЗОК
има финансов капацитет да закупи обемите
дейности по т. 3, подлежащи на заплащане
през 2019 г. по този договор за изменение и
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допълнение на НРД, с цел балансиране на
прогнозните стойности по т. 4 с размера на
финансовата рамка за съответните здравно
осигурителни плащания по ЗБНЗОК за 2019 г.
чрез прилагане на:
а) еднакви коефициенти за увеличаване/
намаляване на действащите през 2018 г. цени
на дейностите от обхвата на съответните
здравноосигурителни плащания (вкл. и предложените от националните консултанти цени
на новите дейности по т. 4);
б) различни коефициенти за увеличаване/
намаляване на действащите през 2018 г. цени на
дейностите от обхвата на съответните здравноосигурителни плащания (вкл. и предложените
от националните консултанти цени на новите
дейности по т. 4), съобразени с налични данни
за оценяване на съответната дейност.“
§ 67. В чл. 336 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
1.1. в т. 2 след думите „2018 г.“ се добавя
„и § 2, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2019 г.“;
1.2. в т. 3 след думите „2018 г.“ се добавя
„и § 8, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2019 г.“.
2. В ал. 2 след думите „2018 г.“ се добавя
„и § 2 от ЗБНЗОК за 2019 г.“.
3. В ал. 3 след думите „2018 г.“ се добавя
„и § 8, ал. 3 от ЗБНЗОК за 2019 г.“.
§ 68. В чл. 337 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава се т. 5:
„5. лекарствени продукти по чл. 328а.“
2. В ал. 2 след думите „чл. 322“ се добавя
„и чл. 328а“.
§ 69. В чл. 340 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 думите „действие на този НРД“
се заменят с „календарната година“.
2. Създава се ал. 4 със следното съдържание:
„(4) След оперативното лечение по КП
№ 117, 118, 119, 120 и 122 (при изпълнени
основни диагностични и терапевтични процедури, както и при спазен минимален болничен престой) и при наличие на показания за
продължаване на лечението по отношение на
пациента могат да бъдат проведени КПр № 5.“
§ 70. В чл. 344 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
1.1. досегашната т. 1 се изменя така:
„1. амбулаторна процедура № 6 в рамките
на същия болничен престой по КП № 240,
241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250 и 251;“
1.2. създава се т. 1а:
„1а. амбулаторна процедура № 6 един и
същ ден с АПр № 5, 7 и 8;“
1.3. точка 5 се изменя така:
„5. клинична процедура № 3 в рамките на
същия болничен престой по КП, в които е
включен код за механична вентилация – *96.70
или *96.71 или *96.72;“.
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2. Създава се ал. 10:
„(10) Клинична процедура № 5 не се изпълнява по едно и също време с КПр № 3
или 4.“
§ 71. В чл. 345 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „ал. 3“ се поставя
запетая и се добавя „4 и 5“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Националната здравноосигурителна
каса заплаща на изпълнител на БМП за всеки
отделен случай лекарствените продукти, приложени при животозастрашаващи кръвоизливи,
спешни оперативни и инвазивни интервенции
при пациенти с вродени коагулопатии.“
§ 72. В чл. 346 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „ал. 3“ се поставя
запетая и се добавя „4 и 5“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Националната здравноосигурителна
каса заплаща на изпълнител на БМП за всеки
отделен случай лекарствените продукти, приложени при животозастрашаващи кръвоизливи,
спешни оперативни и инвазивни интервенции
при пациенти с вродени коагулопатии.“
§ 73. В чл. 347 ал. 6 се изменя така:
„(6) В случаите по ал. 4 лечебното заведение уведомява писмено съответната РЗОК,
която заплаща отчетената дейност като АПр
„Предсрочно изпълнение на дейностите по
КП ...“. В случай че такава не е договорена,
на лечебното заведение се заплаща 80% от
цената на съответната КП.“
§ 74. Член 351 се изменя така:
„Чл. 351. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща вложените медицински
изделия по чл. 337, ал. 3 при изпълнение на
следните условия:
1. медицинското изделие е вложено при
изпълнение на КП/АПр съгласно изискванията
на ДЛА за изпълнение на съответната КП/АПр;
2. изпълнени са изискванията за оказване
на БМП;
3. медицинското изделие е осигурено от
лечебното заведение, заприходено и отпуснато
в болничната аптека на същото;
4. медицинското изделие е отчетено при
условията и по реда на ДЛА на съответните
КП/АПр.
(2) Осигуряването на медицинското изделие
от лечебното заведение, както и заприходяването и отпускането на същото от болничната
аптека, се доказва със съответните документи.
(3) Националната здравноосигурителна каса
не заплаща вложените медицински изделия
по чл. 337, ал. 3, в случай че не е изпълнено
което и да е от условията, посочени в ал. 1.“
§ 75. Създава се чл. 351а:
„Чл. 351а. Националната здравноосигурителна каса не заплаща за оказана болнична
медицинска помощ от лечебните заведения в
нарушение на посочените в техните договори
обеми и стойности.“
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§ 76. Създава се чл. 351б:
„Чл. 351б. Не се допуска заплащане на
дейност за оказване на болнична медицинска
помощ, в извършването на която е участвал
лекар, който не е посочен в приложение № 1
на договора като специалист на основен трудов
договор, с изключение на случаите по чл. 260,
ал. 2 и чл. 260а.“
§ 77. Създава се чл. 351в:
„Чл. 351в. (1) Отказът на изпълнител на
болнична медицинска помощ да получи екземпляр от заповед за проверка; да предостави до приключване на проверката заверени
с подпис и печат копия от необходимите за
осъществяване на същата документи; или при
невъзможност за изпълнение на правомощията на контролен орган по чл. 72, ал. 2 ЗЗО
е основание директорът на РЗОК да откаже
заплащане за случаите по КП/АПр и/или
КПр за пациентите, които към този момент
и/или период провеждат лечение в съответното лечебно заведение, съгласно подадените
ежедневни файлове.
(2) Отказът на изпълнител на болнична
помощ да предостави до приключване на
проверката заверени с подпис и печат копия
от необходимите документи за осъществяване
на същата е основание за прилагане на чл. 76а
ЗЗО в случаите, в които дейността е заплатена.“
§ 78. В чл. 352 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 след думата „хоспитализираните“ се поставя запетая и се добавя
„преведените“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) При констатиране на грешки в подадената информация, свързани с регистрационни
данни, номенклатури, договорена дейност и
договорен капацитет на лечебното заведение
като брой и вид болнични легла (съгласно
правилника за устройството и дейността на
лечебното заведение и за срока на договора),
изпълнителят на БМП получава автоматична
нотификация от информационната система на
НЗОК и подаденият файл не се обработва от
НЗОК до получаване на нов с коректни данни.“
3. В ал. 7 се създава т. 4:
„4. несъответствия между приема на пациенти по КП и КПр и брой и вид болнични
легла (съгласно правилника за устройството
и дейността на лечебното заведение за срока
на договора), посочени в договора.“
4. В ал. 12:
4.1. в т. 1 буква „г“ се изменя така:
„г) не е от категорията здравнонеосигурени лица по § 2 или 9 от ПЗР на ЗБНЗОК
за 2018 г. и § 2 или 8 от ПЗР на ЗБНЗОК за
2019 г., за които НЗОК заплаща определени
видове БМП;“
4.2. създава се т. 9:
„9. несъответствия между приема на пациенти по КП и КПр и брой и вид болнични
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легла (съгласно правилника за устройството
и дейността на лечебното заведение за срока
на договора), посочени в договора.“
§ 79. В чл. 353, ал. 1, т. 2 думите „ал. 2 и
3“ се заменят с „ал. 2, 3 и 4“.
§ 80. В чл. 354, ал. 1, т. 2 след думите
„ал. 2“ се добавя „и 4“.
§ 81. В чл. 355 се създава ал. 7:
„(7) Националната здравноосигурителна
каса заплаща на изпълнител на БМП за всеки отделен случай лекарствените продукти,
приложени при животозастрашаващи кръвоизливи, спешни оперативни и инвазивни
интервенции при пациенти с вродени коагулопатии.“
§ 82. Създава се чл. 356а:
„Чл. 356a. (1) Съгласно чл. 4 от ЗБНЗОК
за 2019 г. НС на НЗОК утвърждава за всяка
РЗОК обща годишна стойност на разходите за
здравноосигурителни плащания за заплащане
на изпълнителите на БМП, разпределена по
месеци за заплащане през бюджетната 2019 г.
за периодите на извършване на дейността:
м. декември 2018 г. – м. август 2019 г. и м.
септември – м. ноември 2019 г.
(2) Стойностите по ал. 1 не се отнасят за
дейностите, оказани на лица по чл. 336, ал. 1,
т. 2, 3 и 4.
(3) Надзорният съвет на НЗОК утвърждава
стойности на разходите за здравноосигурителни плащания за БМП и по изпълнители на
БМП, разпределена по месеци за периодите
по ал. 1 на база на предложения на директорите на РЗОК.
(4) Надзорният съвет на НЗОК по предложение на директорите на РЗОК утвърждава
индикативни стойности на изпълнителите на
БМП за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, и за лекарствени
продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска
помощ, които НЗОК заплаща извън стойността
на оказваните медицински услуги, които ще се
съблюдават при прилагане на ежеседмичния
и месечния анализ и контрол от РЗОК.
(5) Лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти
с вродени коагулопатии и дейностите, при
които са приложени, се заплащат от РЗОК
само след проверка на извършената от изпълнителя на БМП дейност и приложените
лекарствени продукти.
(6) Условията и редът за определяне на
стойности на разходите по ал. 1 и 3 се регламентират от НС на НЗОК с правилата по
чл. 4 от ЗБНЗОК за 2019 г.
(7) Националната здравноосигурителна каса
не закупува дейности, чиято стойност надвишава месечните стойности, определени по
реда на правила по чл. 4 от ЗБНЗОК за 2019 г.
(8) Ръководителите на лечебните заведения, изпълнители на болнична медицинска
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помощ, носят отговорност за изпълнението
и разпределението в рамките на съответното
лечебно заведение на определените по реда
на ЗБНЗОК за 2019 г. и на настоящия договор
параметри за осъществяване на дейността.
Приоритетно се осиг у рява изпълнението
на дейностите, свързани със спешността и
лечението на онкологично болни пациенти.“
§ 83. В чл. 357 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думите
„чл. 356, ал. 4, т. 2“ се добавя „и чл. 356а“.
Във второто изречение думите „приложение
№ 2а“ се заменят с „приложение № 2“, а след
думите „ЗБНЗОК за 2018 г.“ се добавя „и по
реда на правилата по чл. 4, ал. 4 от ЗБНЗОК
за 2019 г.“.
2. В ал. 2 след думите „чл. 356“ се добавя
„и чл. 356а“.
3. В ал. 3 след думите „чл. 356“ се добавя
„и чл. 356а“.
4. В ал. 4 думите „приложение № 2а“ се
заменят с „приложение № 2“.
5. В ал. 5 думите „приложение № 2а“ се
заменят с „приложение № 2“.
6. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Дейностите по ал. 5 се определят по
реда на последно извършена по време дейност.
Изключения се допускат само за дейности,
извършени по реда на чл. 344, ал. 9, дейности
за прилагане на медицински изделия на разрешителен режим и за случаите на спешна
диагностика и лечение по КП, КПр или АПр
при прилагане на ал. 9.“
7. Създава се нова ал. 7:
„(7) Клиничните процедури и АПр се определят по ал. 5 за целия случай на лечение
на пациента.“
8. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Когато дейността по КП и/или АПр
е определена по ал. 5, приложените по нея
медицински изделия също се определят в
месечните известия по чл. 352, ал. 10 като
отхвърлени поради надвишаване на стойностите за съответния месец.“
9. Създават се нови ал. 9 и 10:
„(9) Изпълнител на БМП може да подаде
в РЗОК писмено заявление за увеличение на
размера на месечната стойност за случаите
на спешна диагностика и лечение по КП,
КПр или АПр по ал. 1 за сметка на до 5 %
от утвърдената стойност за следващия месец
в приложение № 2 от индивидуалния договор
за периода м. февруари – м. декември 2019 г.
(период на извършване на дейността: м. януари – м. ноември 2019 г.).
(10) Промените в приложение № 2 към индивидуалния договор при прилагане на ал. 2
се договарят между изпълнителя на БМП и
директора на РЗОК в срока за представяне в
РЗОК на отчетите за заплащане на дейността
за съответния месец.“
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10. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и се
изменя така:
„(11) В случай че след заплащане на отчетената месечна дейност се установи недостигане
от конкретен изпълнител на определените
месечни стойности по приложение № 2, в
него се отразяват стойностите на заплатената
за месеца дейност. Изпълнителят на БМП
може да прехвърля икономията на средства
в рамките на общия размер на определените
стойности по приложение № 2 към договорите
си за периодите по чл. 356, ал. 1 и чл. 356а,
ал. 1. Икономията на средства в края на период на извършване на дейност по предходното
изречение не се прехвърля за следващ период.“
11. Създава се нова ал. 12:
„(12) Стойностите на от хвърлените от
заплащане случаи при извършения контрол
преди плащане не могат да се прехвърлят по
реда на ал. 11 за следващ период на дейност.“
12. Досегашната ал. 9 става ал. 13.
13. Досегашната ал. 10 става ал. 14.
14. Досегашната ал. 11 става ал. 15, като
цифрата „10“ се заменя с „14“, а след думите
„чл. 356“ се добавя „и чл. 356а“.
15. Досегашната ал. 12 става ал. 16, като
ду мите „приложение № 2а“ се замен ят с
„приложение № 2“.
§ 84. В чл. 358 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 2а“ се
заменят с „приложение № 2“, след думите
„чл. 356, ал. 4, т. 2“ се добавя „и чл. 356а“,
а след думите „чл. 356, ал. 1“ се добавя „и
чл. 356а, ал. 1“.
2. В ал. 3 след думите „2018 г.“ се добавя
„и чл. 4 от ЗБНЗОК за 2019 г.“.
§ 85. В чл. 382 се създават ал. 3 и 4 със
следното съдържание:
„(3) Изпълнителите на медицинска помощ
са длъжни да осигурят достъп на длъжностните
лица по чл. 72, ал. 2 от ЗЗО до помещенията,
в които се изпълнява дейността по сключения
договор, съответно се съхраняват документи,
лекарствени продукти, диетични храни за
специални медицински цели, медицински
изделия и/или високоспециализирани уреди/
апарати за индивидуална употреба и помощни
средства, приспособления и съоръжения за
хората с увреждания при спазване на здравните изисквания.
(4) Лицата по ал. 3 са длъжни да представят
на длъжностните лица по чл. 72, ал. 2 от ЗЗО
исканите от тях описи, справки, сведения, декларации, обяснения, рекапитулации и други
документи и информация, както и да оказват
съдействие при изпълнението на служебните
им задължения.“
§ 86. В чл. 390 след абревиатурата „РЗОК“
се поставя запетая и се добавя „с когото е
сключило договор“.
§ 87. Създава се чл. 392а със следното
съдържание:
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„Чл. 392а. При извършване на проверките
по чл. 384, 385 и 386 на изпълнители на болнична помощ по КП, АПр и КПр могат да
присъстват и други специалисти по преценка
на управителя на НЗОК/директора на РЗОК.“
§ 88. Създава се чл. 397а със следното
съдържание:
„Чл. 397а. Протоколите по чл. 74, ал. 3 от
ЗЗО и чл. 76а, ал. 2 от ЗЗО и протоколите
в случаите на констатирано нарушение с
получаване на суми без правно основание
по чл. 76б от ЗЗО се връчват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 89. В чл. 409 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „едномесечен“ се заменя
с „двуседмичен“.
2. Създава се ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Арбитражът не е задължителен, освен
ако арбитражната комисия не се е сформирала при условията на чл. 75, ал. 5 от ЗЗО
в двуседмичен срок от писмената покана на
директора на съответната РЗОК до съответните лица и организации.“
§ 90. В чл. 418 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) В случай че арбитражната комисия
не се произнесе с решение в срока по чл. 75,
ал. 7 от ЗЗО или е налице равен брой гласове,
поради което не е налице прието решение,
управителят на НЗОК, съответно директорът
на РЗОК, издава мотивирана заповед, с която
може да наложи санкциите.
(4) В сл у чаите по а л. 3 арбит ра ж ната
комисия изготвя протокол. Екземпляр от
протокола се предоставя на управителя на
НЗОК, съответно директора на РЗОК, и на РК
на БЛС, а препис-извлечение от протокола се
предоставя на лицето – обект на проверката.“
2. Създава се ал. 5 със следното съдържание:
„(5) В случай че съответните РК на БЛС
не са посочили свои представители в сроковете по чл. 75, ал. 6 от ЗЗО за създаване на
арбитражна комисия, управителят на НЗОК,
съответно директорът на РЗОК, издава мотивирана заповед, с която може да наложи
санкциите, без да е необходимо становището
по чл. 74, ал. 4 от ЗЗО да бъде разглеждано
от такава комисия.“
§ 91. В § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба думите „действие на НРД“ се заменят
с „календарната година 2019 г.“.
§ 92. В § 17 от преходните и заключителните
разпоредби думите „считано от 1.07.2018 г.“
се заличават.
§ 93. Параграф 19 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 94. В приложение № 2А „Първични медицински документи“, във „Формуляр за вложени
медицински изделия (МИ), стойността на
които се заплаща от НЗОК извън цената на
клиничната пътека/амбулаторна процедура“
се правят следните изменения и допълнения:
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1. В таблицата колона пет се изменя така:
„№ на фактура за закупуване на МИ; № и
дата на заприходяването в склада фактура за
закупуване на МИ; № и дата на разрешение
за откриване на аптека“.
2. В „Указания за попълване на формуляр
за вложени медицински изделия (МИ), стойността на които се заплаща от НЗОК извън
цената на клиничната пътека/амбулаторна
процедура“, в част III „Данни за МИ“, към
текста „№ на фактурата за закупуване на МИ“
и „№ и дата на заприходяването в склада на
болничната аптека“ накрая се добавя „№ и
дата на разрешение за откриване на аптека“.
§ 95. В приложение № 9а „Изисквания на
НЗОК за сключване на договор с лечебни
заведения за оказване на първична извънболнична медицинска помощ“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. ІІ „Промоция на здравето“ т. 4 се
изменя така:
„4. Групи с повишен медико-социален риск
от регистрираните в лечебното заведение лица,
обособени по възрастов, полов или друг приз
нак – идентификация, промотивни дейности.“
2. В т. ІІІ „Профилактика на заболяванията“, в таблицата, в т. 1.5 думите „диабет и
злокачествени новообразувания“ се заменят
с „диабет, злокачествени новообразувания и
други“.
3. В т. V „Контрол на инфекциозни заболявания съгласно изискванията на съответните
нормативни актове“, в таблицата ред с код
Z02.7 се изменя така:
„
Z02.7

Контакт във връзка с получаване на
медицински документи.
Изготвяне на документи съгласно наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО.

“
4. В т. VІ „Диагностично-лечебна дейност“,
в таблицата ред „Осигуряване на свободна
проходимост на горните дихателни пътища“
се изменя така:
„Осигуряване на свободна проходимост
на горните дихателни пътища (с приетите в
медицинската практика прийоми, в т.ч. поставяне на въздуховод или трахеална пункция
при необходимост/възможност).“
5. В т. ІХ, т. 2 и в декларацията, в т. 5
цифрата „35“ се заменя с „40“.
§ 96. В приложение № 10а „Изисквания
на НЗОК за сключване на договор с лечебни
заведения за оказване на специализирана
извънболнична медицинска помощ“, в част
„Б. Специализирани и високоспециализирани
медицински дейности по медицински специалности“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. В таблица „Специализирани медицински
дейности, в т.ч. специализирани здравнопромотивни дейности“ към пакет „Акушерство
и гинекология“:
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1.1. На ред с код 67.19 Абразио на цервикален канал, датата „1.01.2019 г.“ се заменя
с „датата, предвидена в наредбата по чл. 45,
ал. 2 от ЗЗО“.
1.2. На ред с код 70.21 Колпоскопия без
прицелна биопсия, датата „1.01.2019 г.“ се
заменя с „датата, предвидена в наредбата по
чл. 45, ал. 2 от ЗЗО“.
2. В таблица „Високоспециализирани медицински дейности“ към пакет „Акушерство
и гинекология“:
2.1. На ред с код 67.11 Колпоскопия с прицелна биопсия/без прицелна биопсия, датата
„1.01.2019 г.“ се заменя с „датата, предвидена
в наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО“.
2.2. На ред с код 67.19 Абразио на цервикален канал, датата „1.01.2019 г.“ се заменя
с „датата, предвидена в наредбата по чл. 45,
ал. 2 от ЗЗО“.
3. В таблица „Специализирани медицински дейности“ към пакет „Ендокринология и
болести на обмяната, детска ендокринология
и болести на обмяната“ на ред с код 88.7
Ехографско изследване на щитовидна жлеза,
датата „1.01.2019 г.“ се заменя с „датата, предвидена в наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО“.
4. В таблица „Специализирани изследвания“
към пакет „Клинична лаборатория“:
4.1. Към т. V. Клинично-химични изследвания, буква А. Субстрати, след ред с код
01.23 Пикочна киселина, се добавя ред със
следното съдържание:
„
01.33 Липиден профил (холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди)

“
4.2. Към т. V. Клинично-химични изследвания, буква Е. Субстрати, след ред с код 02.10
Изследване на ревма фактор (RF), се добавя
ред със следното съдържание:
„
10.32

Феритин

“
5. В таблица „Специализирани изследвания“ към пакет „Клинична микробиология“:
5.1. Ред с код 02.20 Диагностично изследване
за Chlamydia trachomatis се заличава, считано
от датата, предвидена в наредбата по чл. 45,
ал. 2 от ЗЗО.
5.2. Създава се нова таблица с наименование „Високоспециализирани диагностични
изследвания“ и следното съдържание:
„
02.20

Диагностично изследване за Chlamydia
trachomatis, в сила от датата, предвидена в
наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО

“
§ 97. В приложение № 12 „Дейности на ОПЛ
по имунопрофилактика, програма „Детско
здравеопазване“, профилактични прегледи
на ЗОЛ над 18 години, формиране на групи
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от лица с рискови фактори за развитие на
заболяване при ЗОЛ над 18 години, профилактични дейности при ЗОЛ над 18 години с
рискови фактори за развитие на заболяване и
програма „Майчино здравеопазване“ се правят
следните изменения и допълнения:
1. В част „Групи от лица с рискови фактори
за развитие на заболяване при ЗОЛ над 18
години“, в т. 4. Z12.3. Лица с рискови фактори
за развитие на злокачествено новообразувание
на млечната жлеза т. 4.2 се заличава.
2. В таблица „Профилактични дейности
при лица над 18 години с рискови фактори
за развитие на заболяване“, на ред Z13.6 в
колона 3, последно предложение, д у мата
„задължителна“ се заменя с „по преценка на
ОПЛ може да се осъществи“.
§ 98. (1) В приложение № 17а „Клинични
пътеки“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. В КП № 17 „Инвазивна диагностика при
сърдечно-съдови заболявания“:
1.1. В т. I. „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 1.
„Задължителни звена, медицинска апаратура
и оборудване, налични и функциониращи на
територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължителни звена/медицинска апаратура“, в
т. 2 след думата „(разположение)“ се добавя
„оборудвана с апаратура за видеоконтрол“.
1.2. В т. II. „Индикации за хоспитализация и лечение“, т. 4. „Дехоспитализация и
определяне на следболничен режим“, в края
на абзац четвърти се добавя „Извършенaтa
ангиографскa, инвазивнa процедурa се записва
на електронен носител, който се съхранява в
лечебното заведение и подлежи на контрол“.
1.3. В края на КП се добавя „В случай че
броят на пациентите, при които след извършена
коронарография се установява ангиографска
находка без патологични промени (колона 5), е
над 30% от общия брой пациенти с извършена
коронарография (колона 1), това е повод за
извършване на проверка от НЗОК и случаите над 30% се заплащат с 30% занижение на
цената на КП“.
2. В КП № 18 „Инвазивна диагностика при
сърдечно-съдови заболявания с механична
вентилация“:
2.1. В т. I. „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 1.
„Задължителни звена, медицинска апаратура
и оборудване, налични и функциониращи на
територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължителни звена/медицинска апаратура“, в
т. 2 след думата „(разположение)“ се добавя
„оборудвана с апаратура за видеоконтрол“.
2.2. В т. II. „Индикации за хоспитализация и лечение“, т. 4. „Дехоспитализация и
определяне на следболничен режим“, в края
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на абзац четвърти се добавя „Извършенaтa
ангиографскa, инвазивнa процедурa се записва
на електронен носител, който се съхранява в
лечебното заведение и подлежи на контрол“.
2.3. В края на КП се добавя „В случай че
броят на пациентите, при които след извършена
коронарография се установява ангиографска
находка без патологични промени (колона 5), е
над 30% от общия брой пациенти с извършена
коронарография (колона 1), това е повод за
извършване на проверка от НЗОК и случаите над 30% се заплащат с 30% занижение на
цената на КП“.
3. В КП № 20 „Интервенционално лечение
и свързани с него диагностични катетеризации
при сърдечно-съдови заболявания“:
3.1. В т. I. „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 1.
„Задължителни звена, медицинска апаратура
и оборудване, налични и функциониращи на
територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължителни звена/медицинска апаратура“, в
т. 2 след думата „(разположение)“ се добавя
„оборудвана с апаратура за видеоконтрол“.
3.2. След таблицата на „Кодове на основни
процедури по МКБ-9 КМ“, в абзац втори текстът
„в рамките на действие на НРД“ се заменя с
„в рамките на една календарна година“.
3.3. В т. II. „Индикации за хоспитализация
и лечение“, т. 4. „Дехоспитализация и определяне на следболничен режим“, в края на абзац
трети се добавя „Извършенaтa ангиографскa,
инвазивнa процедурa се записва на електронен носител, който се съхранява в лечебното
заведение и подлежи на контрол“.
4. В КП № 22 „Интервенционално лечение
и свързани с него диагностични катетеризации
при вродени сърдечни малформации“:
4.1. В т. I. „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 1.
„Задължителни звена, медицинска апаратура
и оборудване, налични и функциониращи на
територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължителни звена/медицинска апаратура“, в
т. 2 след думата „(разположение)“ се добавя
„оборудвана с апаратура за видеоконтрол“.
4.2. В т. II. „Индикации за хоспитализация
и лечение“, т. 4. „Дехоспитализация и определяне на следболничен режим“, в края на абзац
трети се добавя „Извършенaтa ангиографскa,
инвазивнa процедурa се записва на електронен носител, който се съхранява в лечебното
заведение и подлежи на контрол“.
5. В КП № 23 „Интервенционално лечение
и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с
механична вентилация“:
5.1. В т. I. „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 1.
„Задължителни звена, медицинска апаратура
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и оборудване, налични и функциониращи на
територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължителни звена/медицинска апаратура“, в
т. 2 след думата „(разположение)“ се добавя
„оборудвана с апаратура за видеоконтрол“.
5.2. В т. II. „Индикации за хоспитализация
и лечение“, т. 4 „Дехоспитализация и определяне на следболничен режим“, в края на абзац
трети се добавя „Извършенaтa ангиографскa,
инвазивнa процедурa се записва на електронен носител, който се съхранява в лечебното
заведение и подлежи на контрол“.
6. В КП № 24 „Ендоваскуларно лечение на
екстракраниални съдове“:
6.1. В т. I. „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 1.
„Задължителни звена, медицинска апаратура
и оборудване, налични и функциониращи на
територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължителни звена/медицинска апаратура“, в
т. 2 след думата „(разположение)“ се добавя
„оборудвана с апаратура за видеоконтрол“.
6.2. В т. II. „Индикации за хоспитализация
и лечение“, т. 4. „Дехоспитализация и определяне на следболничен режим“, в края на абзац
трети се добавя „Извършенaтa ангиографскa,
инвазивнa процедурa се записва на електронен носител, който се съхранява в лечебното
заведение и подлежи на контрол“.
7. В КП № 25 „Диагностика и лечение
на нестабилна форма на ангина пекторис с
инвазивно изследване“:
7.1. В т. I. „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 1.
„Задължителни звена, медицинска апаратура
и оборудване, налични и функциониращи на
територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължителни звена/медицинска апаратура“, в
т. 2 след думата „(разположение)“ се добавя
„оборудвана с апаратура за видеоконтрол“.
7.2. В т. II. „Индикации за хоспитализация и лечение“, т. 4. „Дехоспитализация и
определяне на следболничен режим“, в края
на абзац четвърти се добавя „Извършенaтa
ангиографскa, инвазивнa процедурa се записва
на електронен носител, който се съхранява в
лечебното заведение и подлежи на контрол“.
7.3. В края на КП се добавя „В случай че
броят на пациентите, при които след извършена
коронарография се установява ангиографска
находка без патологични промени (колона 5), е
над 30% от общия брой пациенти с извършена
коронарография (колона 1), това е повод за
извършване на проверка от НЗОК и случаите над 30% се заплащат с 30% занижение на
цената на КП“.
8. В КП № 26 „Диагностика и лечение
на нестабилна форма на ангина пекторис с
интервенционално лечение“:
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8.1. В т. I. „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 1.
„Задължителни звена, медицинска апаратура
и оборудване, налични и функциониращи на
територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължителни звена/медицинска апаратура“, в
т. 2 след думата „(разположение)“ се добавя
„оборудвана с апаратура за видеоконтрол“.
8.2. След таблицата на „Кодове на основни
процедури по МКБ-9 КМ“, в абзац трети текстът
„в рамките на действие на НРД“ се заменя с
„в рамките на една календарна година“.
8.3. В т. II. „Индикации за хоспитализация и лечение“, т. 4. „Дехоспитализация и
определяне на следболничен режим“, в края
на абзац четвърти се добавя „Извършенaтa
ангиографскa, инвазивнa процедурa се записва
на електронен носител, който се съхранява в
лечебното заведение и подлежи на контрол“.
9. В КП № 28 „Диагностика и лечение на
остър коронарен синдром с персистираща
елевация на ST сегмент с интервенционално
лечение“:
9.1. В т. I. „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 1.
„Задължителни звена, медицинска апаратура
и оборудване, налични и функциониращи на
територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължителни звена/медицинска апаратура“, в
т. 2 след думата „(разположение)“ се добавя
„оборудвана с апаратура за видеоконтрол“.
9.2. След таблицата на „Кодове на основни
процедури по МКБ-9 КМ“, в абзац втори текстът
„в рамките на действие на НРД“ се заменя с
„в рамките на една календарна година“;
9.3. В т. II. „Индикации за хоспитализация и лечение“, т. 4. „Дехоспитализация и
определяне на следболничен режим“, в края
на абзац четвърти се добавя „Извършенaтa
ангиографскa, инвазивнa процедурa се записва
на електронен носител, който се съхранява в
лечебното заведение и подлежи на контрол“.
10. В КП № 50 „Диагностика и лечение на
исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза“
след таблица на „Кодове на основни процедури“ след абзац четвърти се добавя „Лечебните
заведения, които не могат да осъществят тромболиза и/или тромбектомия (нямат договор
за КП № 51.1 и КП № 51.2), са задължени да
извършат образно изследване (КТ или МРТ) до
първия час на болничния прием, като насочват
и осигуряват хоспитализация на пациентите,
които имат индикации за тромболиза и/или
тромбектомия/тромбаспирация към най-близкото лечебно заведение, което има договор по
КП № 51. Задължително се спазва и златният
стандарт от 4,5 до 6 часа за осъществяване на
тромболиза и тромбектомия/тромбаспирация.
В случаите, когато пациентът е приет по
КП № 50 и са извършени всички основни
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диагностични и терапевтични процедури, а
след това се насочва към друго лечебно заведение за тромболиза, на първото лечебно
заведение се заплаща 60% от цената на КП
№ 50 или 450 лв.“.
11. В КП № 110 „Лечение на доказани
първични имунодифицити“, в т. I. „Условия
за сключване на договор и за изпълнение на
клиничната пътека“, в абзац първи, след думата „Педиатрия“ в края на изречение първо
се добавя „медицинската специалност „Клинична алергология“, осъществявана на трето
ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Клинична алергология“.
12. В КП № 116 „Оперативно лечение при
сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално
инвазивни сърдечни операции при лица над
18 години“, в т. I. „Условия за сключване на
договор и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 1. „Задължителни звена, медицинска
апаратура и оборудване, налични и функциониращи на територията на лечебното заведение,
изпълнител на болнична помощ“, в таблица
„Задължителни звена/медицинска апаратура“,
в т. 2 след думата „(разположение)“ се добавя
„оборудвана с апаратура за видеоконтрол“.
13. В КП № 117 „Оперативно лечение при
сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение при лица от 0
до 18 години. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица от 0 до 18 години“,
в т. I. „Условия за сключване на договор и
за изпълнение на клиничната пътека“, т. 1.
„Задължителни звена, медицинска апаратура
и оборудване, налични и функциониращи на
територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължителни звена/медицинска апаратура“, в
т. 2 след думата „(разположение)“ се добавя
„оборудвана с апаратура за видеоконтрол“.
14. В КП № 118 „Оперативно лечение на
деца до 1 година с критични вродени сърдечни
малформации в условията на екстракорпорално кръвообращение, в т. I. „Условия за
сключване на договор и за изпълнение на
к линичната пътека“, т. 1. „Задъл ж ителни
звена, медицинска апаратура и оборудване,
налични и функциониращи на територията на
лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължителни звена/
медицинска апаратура“, в т. 2 след думата
„(разположение)“ се добавя „оборудвана с
апаратура за видеоконтрол“.
15. КП № 119 „Оперативни процедури при
комплексни сърдечни малформации с много
голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение, в т. I. „Условия
за сключване на договор и за изпълнение
на клиничната пътека“, т. 1. „Задължителни
звена, медицинска апаратура и оборудване,
налични и функциониращи на територията на
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лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължителни звена/
медицинска апаратура“, в т. 2 след думата
„(разположение)“ се добавя „оборудвана с
апаратура за видеоконтрол“.
16. В КП № 121 „Оперативно лечение на
заболявания на сърцето, без екстракорпорално
кръвообращение, при лица над 18 години“,
в т. I. „Условия за сключване на договор и
за изпълнение на клиничната пътека“, т. 1.
„Задължителни звена, медицинска апаратура
и оборудване, налични и функциониращи на
територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължителни звена/медицинска апаратура“, в
т. 2 след думата „(разположение)“ се добавя
„оборудвана с апаратура за видеоконтрол“.
17. В КП № 122 „Оперативно лечение на
заболявания на сърцето, без екстракорпорално
кръвообращение, при лица под 18 години“,
в т. I. „Условия за сключване на договор и
за изпълнение на клиничната пътека“, т. 1.
„Задължителни звена, медицинска апаратура
и оборудване, налични и функциониращи на
територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължителни звена/медицинска апаратура“, в
т. 2 след думата „(разположение)“ се добавя
„оборудвана с апаратура за видеоконтрол“.
18. В КП № 123 „Оперативно лечение на
абдоминална аорта, долна празна вена и
клоновете им“:
18.1. В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“,
т. 1. „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и функциониращи на територията на лечебното заведение,
изпълнител на болнична помощ“, в края на
абзац първи се добавя текст „За структури
(операционен блок/зали), изпълняващи ендоваскуларна съдова хирургия, се изисква
наличието на апаратура за видеоконтрол“.
18.2. В т. II. „Индикации за хоспитализация и лечение“, т. 3. „Диагностично-лечебен
алгоритъм“, като последен абзац се добавя:
„Катетеризационният протокол от извършените инвазивни и/или интервенционални
процедури се подписва от специалист по образна диагностика, притежаващ свидетелство
за професионална квалификация с призната
правоспособност по „Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология“
(издадено от ректор на медицински университет), работещ в ангиографско звено към
клиника/отделение по образна диагностика,
или лекар със специалност по кардиология/
ревмокардиология, притежаващ свидетелство
за професиoнална квалификация с призната
правоспособност по „Инвазивна кардиология“,
или лекар със специалност по съдова хирургия,
притежаващ свидетелство за професиoнална
квалификация с призната правоспособност
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по „Ендоваскуларна съдова хирургия“, издадено от ректор на медицински университет;
остава неразделна част от ИЗ и подлежи на
проверка от контролните органи на НЗОК.
Извършените ангиографски, инвазивни и/или
интервенционални процедури се записват на
електронен носител, който се съхранява в
лечебното заведение и подлежи на контрол“.
19. В КП № 124 „Оперативно лечение на
хронична съдова недостатъчност във феморопоплитеалния и аксило-брахиалния сегмент“:
19.1. В т. I. „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 1.
„Задължителни звена, медицинска апаратура и
оборудване, налични и функциониращи на територията на лечебното заведение, изпълнител
на болнична помощ“, в края на абзац първи
се добавя текст: „За структури (операционен
блок/за ли), изпълн яващи ендоваск уларна
съдова хирургия, се изисква наличието на
апаратура за видеоконтрол“.
19.2. В т. II. „Индикации за хоспитализация и лечение“, т. 3. „Диагностично-лечебен
алгоритъм“, като последен абзац се добавя:
„Катетеризационният протокол от извършените инвазивни и/или интервенционални
процедури се подписва от специалист по образна диагностика, притежаващ свидетелство
за професионална квалификация с призната
правоспособност по „Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология“
(издадено от ректор на медицински университет), работещ в ангиографско звено към
клиника/отделение по образна диагностика,
или лекар със специалност по кардиология/
ревмокардиология, притежаващ свидетелство
за професиoнална квалификация с призната
правоспособност по „Инвазивна кардиология“,
или лекар със специалност по съдова хирургия,
притежаващ свидетелство за професиoнална
квалификация с призната правоспособност
по „Ендоваскуларна съдова хирургия“, издадено от ректор на медицински университет;
остава неразделна част от ИЗ и подлежи на
проверка от контролните органи на НЗОК.
Извършените ангиографски, инвазивни и/или
интервенционални процедури се записват на
електронен носител, който се съхранява в
лечебното заведение и подлежи на контрол“.
20. В КП № 125 „Оперативно лечение на
клонове на аортната дъга“:
20.1. В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“,
т. 1. „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и функциониращи на територията на лечебното заведение,
изпълнител на болнична помощ“, в края на
абзац първи се добавя текст: „За структури
(операционен блок/зали), изпълняващи ендоваскуларна съдова хирургия, се изисква
наличието на апаратура за видеоконтрол“.
20.2. В т. II. „Индикации за хоспитализация и лечение“, т. 3. „Диагностично-лечебен
алгоритъм“, като последен абзац се добавя:
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„Катетеризационният протокол от извършените инвазивни и/или интервенционални
процедури се подписва от специалист по образна диагностика, притежаващ свидетелство
за професионална квалификация с призната
правоспособност по „Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология“
(издадено от ректор на медицински университет), работещ в ангиографско звено към
клиника/отделение по образна диагностика,
или лекар със специалност по кардиология/
ревмокардиология, притежаващ свидетелство
за професиoнална квалификация с призната
правоспособност по „Инвазивна кардиология“,
или лекар със специалност по съдова хирургия,
притежаващ свидетелство за професиoнална
квалификация с призната правоспособност
по „Ендоваскуларна съдова хирургия“, издадено от ректор на медицински университет;
остава неразделна част от ИЗ и подлежи на
проверка от контролните органи на НЗОК.
Извършените ангиографски, инвазивни и/или
интервенционални процедури се записват на
електронен носител, който се съхранява в
лечебното заведение и подлежи на контрол“.
21. В КП № 168 „Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия“:
21.1. От таблицата „Кодове на основни
процедури по МКБ-9 КМ“ се заличава текстът
„*68.29 асистирана с робот миомектомия кодирай също всяко едновременно отстраняване
на тръби и яйчници – 65.3 – 65.6“.
21.2. В т. II. „Индикации за хоспитализация
и лечение“, т. 1. „Индикации за хоспитализация“ текстът след „Диагностика и лечение
при:“ се изменя така:
„хистологично доказани неоплазми на
маточната шийка и маточното тяло;
персистираща абнормна цитологична и
хистологична находка за предракови изменения на женските гениталии;
тумори на маточните тръби и яйчниците,
доказани клинично или с методите на образната диагностика;
други злокачествени тумори на женските
полови органи при жени с индекс на телесна
маса (ИТМ) > 30“.
22. В КП № 201 „Оперативни процедури
върху щитовидна и паращитовидни жлези с
голям и много голям обем и сложност“, в
т. I. „Условия за сключване на договор и за
изпълнение на клиничната пътека“ текстът
„К линичната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум IIІ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт
„Общи медицински стандарти по хирургия,
неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и
лицево-челюстна хирургия“ се изменя така:
„Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум III ниво или в ЛЗ
да са извършени за предходната година 300
операции на злокачествени заболявания на
щитовидната жлеза“.
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23. В КП № 218 „Оперативни процедури с
алопластика на тазобедрена и колянна става“
в т. I. „Условия за сключване на договор и
за изпълнение на клиничната пътека“, т. 4.
„Допълнителни изисквания за изпълнение на
алгоритъма на клиничната пътека“ се добавя
т. 2: „2. За осъществяването на оперативни
процедури с алопластика на тазобедрената
и колянната става по тази клинична пътека
се изисква лечебното заведение да е отчело
общо не по-малко от 20 алопластики в пред
ходната година.“
24. В К П № 233 „Хиру ргично лечение
при необширни изгаряния с площ от 1 до
19% от телесната повърхност, с хирургични
интервенции“:
24.1. В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“
текстът „Клиничната пътека се изпълнява
в клиника/отделение минимум IIІ ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ се изменя така: „Клиничната пътека
се изпълнява в клиника/отделение минимум
II ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Пластично-възстановителна и
естетична хирургия“.
24.2. В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“,
т. 3. „Необходими специалисти за изпълнение
на клиничната пътека“, част „Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти
на възраст над 18 години:“, текстът „ – наймалко трима лекари с придобита медицинска
специалност по пластично-възстановителна и
естетична хирургия;“ се измена така: „ – наймалко двама лекари с придобита медицинска
специалност по пластично-възстановителна и
естетична хирургия;“.
24.3. В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“,
т. 3. „Необходими специалисти за изпълнение
на клиничната пътека“, част „Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти
на възраст над 18 години:“, текстът „ – наймалко трима лекари с придобита медицинска
специалност по пластично-възстановителна и
естетична хирургия;“ се измена така: „ – наймалко двама лекари с придобита медицинска
специалност по пластично-възстановителна и
естетична хирургия;“.
25. В КП № 236 „Оперативно лечение на
последствията от изгаряне и травма на кожата
и подкожната тъкан“:
25.1. В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“
текстът „Клиничната пътека се изпълнява
в клиника/отделение минимум IIІ ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ се изменя така: „Клиничната пътека
се изпълнява в клиника/отделение минимум
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II ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Пластично-възстановителна и
естетична хирургия“.
25.2. В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“,
т. 3. „Необходими специалисти за изпълнение
на клиничната пътека“, част „Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти
на възраст над 18 години:“, текстът „ – наймалко трима лекари с придобита медицинска
специалност по пластично-възстановителна и
естетична хирургия;“ се измена така: „ – наймалко двама лекари с придобита медицинска
специалност по пластично-възстановителна и
естетична хирургия;“;
25.3. В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“,
т. 3. „Необходими специалисти за изпълнение
на клиничната пътека“, част „Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти
на възраст над 18 години:“, текстът „ – наймалко трима лекари с придобита медицинска
специалност по пластично-възстановителна и
естетична хирургия;“ се измена така: „ – наймалко двама лекари с придобита медицинска
специалност по пластично-възстановителна и
естетична хирургия;“.
26. В КП № 240 „Продължително системно
парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него
усложнения“, в т. I. „Условия за сключване на
договор и за изпълнение на клиничната пътека“,
т. 3. „Необходими специалисти за изпълнение
на клиничната пътека“, след „Приготвянето
на разтворите се извършва задължително в
болничните аптеки, което подлежи на контрол
от страна на НЗОК.“ се добавя:
„Разтварянето и прехвърлянето на цитоток
сични лекарства, моноклонални антитела и
други лекарствени продукти се осъществява
по утвърден „Списък на лекарствени продукти“, чрез затворени системи, влизащи в
цената на КП.
Организацията на работата в болничната
аптека, която отпуска онкологичните препарати, отговаря на изискванията на Наредба
№ 4 за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти.“
27. В КП № 242 „Диагностика и лечение на
левкемии“, в т. I. „Условия за сключване на
договор и за изпълнение на клиничната пътека“,
т. 3. „Необходими специалисти за изпълнение
на клиничната пътека“, след „Приготвянето
на разтворите се извършва задължително в
болничните аптеки, което подлежи на контрол
от страна на НЗОК.“ се добавя:
„Разтварянето и прехвърлянето на цитоток
сични лекарства, моноклонални антитела и
други лекарствени продукти се осъществява
по утвърден „Списък на лекарствени продукти“, чрез затворени системи, влизащи в
цената на КП.
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Организацията на работата в болничната
аптека, която отпуска онкологичните препарати, отговаря на изискванията на Наредба
№ 4 за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти.“
28. В КП № 243 „Диагностика и лечение на
лимфоми“, в т. I. „Условия за сключване на
договор и за изпълнение на клиничната пътека“,
т. 3. „Необходими специалисти за изпълнение
на клиничната пътека“, след „Приготвянето
на разтворите се извършва задължително в
болничните аптеки, което подлежи на контрол
от страна на НЗОК.“ се добавя:
„Разтварянето и прехвърлянето на цитоток
сични лекарства, моноклонални антитела и
други лекарствени продукти се осъществява
по утвърден „Списък на лекарствени продукти“, чрез затворени системи, влизащи в
цената на КП.
Организацията на работата в болничната
аптека, която отпуска онкологичните препарати, отговаря на изискванията на Наредба
№ 4 за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти.“
29. В КП № 244 „Диагностика и лечение на
хеморагични диатези. Анемии“, в т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение
на клиничната пътека“, т. 3. „Необходими
специалисти за изпълнение на клиничната
пътека“, след „Приготвянето на разтворите
се извършва задължително в болничните
аптеки, което подлежи на контрол от страна
на НЗОК.“ се добавя:
„Разтварянето и прехвърлянето на цитоток
сични лекарства, моноклонални антитела и
други лекарствени продукти се осъществява
по утвърден „Списък на лекарствени продукти“, чрез затворени системи, влизащи в
цената на КП.
Организацията на работата в болничната
аптека, която отпуска онкологичните препарати, отговаря на изискванията на Наредба
№ 4 за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти.“
30. В КП № 245 „Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска
възраст“, в т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“,
т. 3. „Необходими специалисти за изпълнение
на клиничната пътека“, след „Приготвянето
на разтворите се извършва задължително в
болничните аптеки, което подлежи на контрол
от страна на НЗОК.“ се добавя:
„Разтварянето и прехвърлянето на цитоток
сични лекарства, моноклонални антитела и
други лекарствени продукти се осъществява
по утвърден „Списък на лекарствени продукти“, чрез затворени системи, влизащи в
цената на КП.
Организацията на работата в болничната
аптека, която отпуска онкологичните препа-
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рати, отговаря на изискванията на Наредба
№ 4 за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти.“
31. В КП № 246 „Ортоволтно перкутанно
лъчелечение и брахитерапия с високи активности“:
31.1. В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“,
т. 3. „Необходими специалисти за изпълнение
на клиничната пътека“, след „Приготвянето
на разтворите се извършва задължително в
болничните аптеки, което подлежи на контрол
от страна на НЗОК.“ се добавя:
„Разтварянето и прехвърлянето на цитоток
сични лекарства, моноклонални антитела и
други лекарствени продукти се осъществява
по утвърден „Списък на лекарствени продукти“, чрез затворени системи, влизащи в
цената на КП.
Организацията на работата в болничната
аптека, която отпуска онкологичните препарати, отговаря на изискванията на Наредба
№ 4 за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти“.
31.2. В т. III. „Документиране на дейностите
по клинични пътеки“, т. 2. „Документиране
на диагностично-лечебния алгоритъм“ след
„История на заболяването“ се добавя „Дейностите, свързани с лъчелечение, се вписват в
документ „Лист за перкутанно лъчелечение“.
32. В КП № 247 „Брахитерапия с ниски активности“, в т. III. „Документиране на дейностите по клинични пътеки“, т. 2. „Документиране на диагностично-лечебния алгоритъм“ след
„История на заболяването“ се добавя „Дейностите, свързани с лъчелечение, се вписват в
документ „Лист за перкутанно лъчелечение“.
33. В КП № 248 „Конвенционална телегаматерапия“:
33.1. В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“,
т. 3. „Необходими специалисти за изпълнение
на клиничната пътека“, след „Приготвянето
на разтворите се извършва задължително в
болничните аптеки, което подлежи на контрол
от страна на НЗОК.“ се добавя:
„Разтварянето и прехвърлянето на цитоток
сични лекарства, моноклонални антитела и
други лекарствени продукти се осъществява
по утвърден „Списък на лекарствени продукти“, чрез затворени системи, влизащи в
цената на КП.
Организацията на работата в болничната
аптека, която отпуска онкологичните препарати, отговаря на изискванията на Наредба
№ 4 за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти.“
33.2. В т. III. „Документиране на дейностите
по клинични пътеки“, т. 2. „Документиране
на диагностично-лечебния алгоритъм“ след
„История на заболяването“ се добавя „Дейностите, свързани с лъчелечение, се вписват в
документ „Лист за перкутанно лъчелечение“.
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34. В КП № 249 „Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със
закрити източници“:
34.1. В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“,
т. 3. „Необходими специалисти за изпълнение
на клиничната пътека“, след „Приготвянето
на разтворите се извършва задължително в
болничните аптеки, което подлежи на контрол
от страна на НЗОК.“ се добавя:
„Разтварянето и прехвърлянето на цитоток
сични лекарства, моноклонални антитела и
други лекарствени продукти се осъществява
по утвърден „Списък на лекарствени продукти“, чрез затворени системи, влизащи в
цената на КП.
Организацията на работата в болничната
аптека, която отпуска онкологичните препарати, отговаря на изискванията на Наредба
№ 4 за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти.“
34.2. В т. III. „Документиране на дейностите
по клинични пътеки“, т. 2. „Документиране
на диагностично-лечебния алгоритъм“ след
„История на заболяването“ се добавя „Дейностите, свързани с лъчелечение, се вписват в
документ „Лист за перкутанно лъчелечение“.“
35. В КП № 250 „Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични
заболявания“:
35.1. В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“,
т. 3. „Необходими специалисти за изпълнение
на клиничната пътека“, след „Приготвянето
на разтворите се извършва задължително в
болничните аптеки, което подлежи на контрол
от страна на НЗОК.“ се добавя:
„Разтварянето и прехвърлянето на цитоток
сични лекарства, моноклонални антитела и
други лекарствени продукти се осъществява
по утвърден „Списък на лекарствени продукти“, чрез затворени системи, влизащи в
цената на КП.
Организацията на работата в болничната
аптека, която отпуска онкологичните препарати, отговаря на изискванията на Наредба
№ 4 за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти.“
35.2. В т. III. „Документиране на дейностите
по клинични пътеки“, т. 2. „Документиране
на диагностично-лечебния алгоритъм“ след
„История на заболяването“ се добавя „Дейностите, свързани с лъчелечение, се вписват в
документ „Лист за перкутанно лъчелечение“.“
36. В КП № 251 „Модулирано по интензитет
лъчелечение на онкологични и неонкологични
заболявания“:
36.1. В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“,
т. 3. „Необходими специалисти за изпълнение
на клиничната пътека“, след „Приготвянето
на разтворите се извършва задължително в
болничните аптеки, което подлежи на контрол
от страна на НЗОК.“ се добавя:
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„Разтварянето и прехвърлянето на цитотоксични лекарства, моноклонални антитела и
други лекарствени продукти се осъществява
по утвърден „Списък на лекарствени продукти“, чрез затворени системи, влизащи в
цената на КП.
Организацията на работата в болничната
аптека, която отпуска онкологичните препарати, отговаря на изискванията на Наредба
№ 4 за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти.“
36.2. В т. III. „Документиране на дейностите
по клинични пътеки“, т. 2. „Документиране
на диагностично-лечебния алгоритъм“ след
„История на заболяването“ се добавя „Дейностите, свързани с лъчелечение, се вписват в
документ „Лист за перкутанно лъчелечение“.“
37. В КП № 252 „Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания“:
37.1. Под таблицата с „Кодове на основни
процедури по МКБ – 9-КМ“, в „забележка“
последният абзац се изменя така:
„Решението за извършване на роботизирана хирургия се взима след решение на Обща
онкологична комисия за радиохирургия и от
комисия по лъчелечение в лечебното заведение.“
37.2. В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“,
т. 3. „Необходими специалисти за изпълнение
на клиничната пътека“, след „Приготвянето
на разтворите се извършва задължително в
болничните аптеки, което подлежи на контрол
от страна на НЗОК.“ се добавя:
„Разтварянето и прехвърлянето на цитоток
сични лекарства, моноклонални антитела и
други лекарствени продукти се осъществява
по утвърден „Списък на лекарствени продукти“, чрез затворени системи, влизащи в
цената на КП.
Организацията на работата в болничната
аптека, която отпуска онкологичните препарати, отговаря на изискванията на Наредба
№ 4 за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти.“
37.3. В т. III. „Документиране на дейностите
по клинични пътеки“, т. 2. „Документиране
на диагностично-лечебния алгоритъм“ след
„История на заболяването“ се добавя „Дейностите, свързани с лъчелечение, се вписват в
документ „Лист за перкутанно лъчелечение“.“
38. В КП № 253 „Палиативни грижи за
болни с онкологични заболявания“ текстът
под заглавието се изменя така: „Болничен
престой общо 25 дни в рамките на терминалния стадий, в рамките на 6 месеца на
онкологичното заболяване“.
39. В КП № 256 „Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни
интервенции с голям и много голям обем и
сложност с остатъчни проблеми за здравето“,
в т. I. „Условия за сключване на договор и за
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изпълнение на клиничната пътека“, текстът
„Клиничната пътека дейности и услуги от
обхвата на медицинската специалност „Хирургия“, осъществявана най-малко на второ
ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Общи медицински стандарти по
хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия,
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“, от обхвата
на медицинската специалност „Ортопедия и
травматология, осъществявана най-малко на
второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Ортопедия и травматология“
се изменя така: „Клиничната пътека дейности
и услуги от обхвата на медицинската специалност „Хирургия“, осъществявана най-малко
на първо ниво на компетентност, съгласно
медицински стандарт „Общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия,
детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“, от обхвата на медицинската специалност
„Ортопедия и травматология“, осъществявана
най-малко на първо ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Ортопедия и
травматология“.
40. В КП № 257 „Фзикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при
персистиращо/хронично/вегетативно състояние“, в т. II. „Индикации за хоспитализация и
лечение“, т. 1. „Индикации за хоспитализация“
текстът след „1.3. Обучение на близките за
осигуряване на грижи в домашна среда“ се
изменя така: „Националната здравноосигурителна каса заплаща за лечението на едно ЗОЛ
по тази КП до три хоспитализации /с обща
продължителност до 21 дни/ за eдна календарна година за лечение на един пациент.“
41. В КП № 262 „Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна
система“ в т. II. „Индикации за хоспитализация и лечение“, т. 3. „Диагностично-лечебен
алгоритъм“, текстът на „Забележка“ се изменя
така: „Националната здравноосигурителна
каса заплаща КП еднократно за една календарна година за лечение на един пациент.
При диагнози с кодове I69 и G35 НЗОК
заплаща КП двукратно годишно за лечението
на един пациент до 24-тия месец от инцидента/пристъпа, документирано доказано с
епикриза.“
42. В КП № 263 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна
система“, текстът след т. III. „Диагностични,
лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията“ се изменя така:
„Националната здравноосигу рителна каса
заплаща КП еднократно за една календарна
година за лечение на един пациент.“
43. В КП № 265 „Физикална терапия и
рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат“, в т. II. „Индикации за хос-
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питализация и лечение“, т. 6. „Медицинска
експертиза на работоспособността“ текстът
след „Наредба за медицинската експертиза на
работоспособността“, се изменя така: „Националната здравноосигурителна каса заплаща
КП еднократно за една календарна година за
лечение на един пациент.“
(2) Клинични пътеки № 51, 120 и 206 от
приложение № 17а „Клинични пътеки“ се изменят съгласно приложение № 17б „Клинични
пътеки № 51, 120 и 206“.
§ 99. (1) В приложение № 18а „Амбулаторни
процедури“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. В АПр № 6 „Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и
хематологични заболявания“, в т. I. „Условия
за сключване на договор и за изпълнение на
амбулаторната процедура“, в края на т. 3.
„Необходими специалисти за изпълнение на
амбулаторната процедура“ се добавя:
„Разтварянето и прехвърлянето на цитотоксични лекарства, моноклонални антитела и
други лекарствени продукти се осъществява
по утвърден „Списък на лекарствени продукти“, чрез затворени системи, влизащи в
цената на КП.
Организацията на работата в болничната
аптека, която отпуска онкологичните препарати, отговаря на изискванията на Наредба
№ 4 за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти.“
2. В АПр № 7 „Амбулаторно наблюдение/
диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“:
2.1. В част „Кодове на основни процедури
по МКБ – 10 КМ“ като последен абзац се добавя „Опиоидни аналгетици за тежко болни
онкохематологично пациенти до 18 години и
пациенти до 18 години със солидни тумори
се изписват и от специалисти в съответните
най-близки по местоживеене КОЦ.“
2.2. В т. I. „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на амбулаторната процедура“,
в края на т. 3. „Необходими специалисти за
изпълнение на амбулаторната процедура“ се
добавя „двама лекари със специалност „Медицинска онкология“ или „Вътрешни болести“
и „Онкология“;
– лекар със специалност „Клинична лаборатория“;
– лекар със специалност „Образна диагностика“.
3. В АПр № 27 „Специфични изследвания
при хематологични заболявания“:
3.1. В т. I. „Услови я за ск лючване на
договор и за изпълнение на амбулаторната
процедура“, в т. 1. „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и
функциониращи на територията на лечебното
заведение, изпълнител на болнична помощ“, в
„Задължително звено/медицинска апаратура“
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се добавя т. 2. „Клиника/отделение по „Детска
клинична хематология и онкология“.
3.2. В т. I. „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на амбулаторната процедура“,
в т. 2. „Необходими специалисти за изпълнение
на амбулаторната процедура“ се добавя „лекар
със специалност „Детска клинична хематология и онкология“, за пациенти до 18 години“.
4. В АПр № 36 „Позитронна-емисионна
томография с компютърна томография (ПЕТ/
КТ) (РЕТ/СТ)“, в т. I. „Условия за сключване
на договор и за изпълнение на амбулаторната
процедура“, в т. 1. „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и
функциониращи на територията на лечебното
заведение, изпълнител на болнична помощ“,
в „Задължително звено/медицинска апаратура“ към „Клиника/отделение/лаборатория по
нуклеарна медицина с ПЕТ – КТ скенер“ се
добавя „с наличен автоматичен диспенсер“.
(2) Амбулаторна процедура № 38 от приложение № 18а „Амбулаторни процедури“ се
изменя съгласно приложение № 18б „Амбулаторни процедури № 38 и 43“.
§ 100. В приложение № 19а „Клинични
процедури“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. В КПр № 3 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична
вентилация и/или парентерално хранене“:
1.1. В т. I. „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната процедура за
интензивно лечение“, в т. 1. „Задължителни
звена, медицинска апаратура и оборудване,
налични и функциониращи на територията на лечебното заведение, изпълнител на
болнична помощ“, в т. 1.1. „Задължителни
звена, медицинска апаратура и оборудване,
налични и функциониращи на територията на
лечбното заведение, изпълнител на болнична
помощ – за К АИЛ/ОАИЛ трето ниво на компетентност“, в таблица „Задължително звено/
медицинска апаратура“ се заличава т. 2: „2.
Клиника/отделение за интензивно лечение
на определени заболявания или възрастови
групи (деца) III ниво на компетентност, съгласно МС „Анестезия и интензивно лечение“
с осигурено 24-часово дежурство (физическо
присъствие в структурата) на лекар/лекари със
специалност „Анестезиология и интензивно
лечение“ или лекар/лекари специалисти по
профила на съответната структура.“
1.2. В т. I. „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната процедура за
интензивно лечение“, в т. 3. „Необходими специалисти за изпълнение на клинична процедура
№ 3“, текстът след т. 3.1. „ – за лечебни заведения с клиника/отделение интензивно лечение на
определени заболявания или възрастови групи
(деца) III ниво на компетентност, съгласно МС
„Анестезия и интензивно лечение“, съгласно
издаденото разрешение за лечебна дейност от
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министъра на здравеопазването – минимален
брой лекари седем, от които поне един със
специалност по „Анестезиология и интензивно
лечение“, а останалите са със специалността,
по която се осъществява интензивното лечение.“ се заличава.
2. В КПр № 4 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична
вентилация и/или парентерално хранене“:
2.1. В т. I. „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната процедура за
интензивно лечение“, в т. 1. „Задължителни
звена, медицинска апаратура и оборудване,
налични и функциониращи на територията на лечебното заведение, изпълнител на
болнична помощ“, в т. 1.1. „Задължителни
звена, медицинска апаратура и оборудване,
налични и функциониращи на територията
на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ – за К АИЛ/ОАИЛ трето ниво
на компетентност“, в таблица „Задължително
звено/медицинска апаратура“ се заличава т. 2:
„2. Клиника/отделение за интензивно лечение
на определени заболявания или възрастови
групи (деца) III ниво на компетентност, съгласно МС „Анестезия и интензивно лечение“
с осигурено 24-часово дежурство (физическо
присъствие в структурата) на лекар/лекари със
специалност „Анестезиология и интензивно
лечение“ или лекар/лекари специалисти по
профила на съответната структура.“
2.2. В т. I. „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната процедура за
интензивно лечение № 4“, в т. 3. „Необходими
специалисти за изпълнение на клинична процедура № 3“, текстът след т. 3.1. „ – за лечебни
заведения с клиника/отделение интензивно
лечение на определени заболявания или възрастови групи (деца) III ниво на компетентност, съгласно МС „Анестезия и интензивно
лечение“, съгласно издаденото разрешение за
лечебна дейност от министъра на здравеопазването – минимален брой лекари седем, от
които поне един със специалност по „Анестезиология и интензивно лечение“, а останалите
са със специалността, по която се осъществява
интензивното лечение.“ се заличава.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 101. (1) В изпълнение на чл. 177 и чл. 334
и във връзка с чл. 55а от ЗЗО, в съответствие
с изпълнението на здравноосигурителните
плащания за медицинска помощ през 2018 г.,
във връзка с получените средства по преизпълнение на приходите на основание § 1 от ПЗР
от ЗБНЗОК за 2018 г., разпределените средства
от Резерв, включително за непредвидени и
неотложни разходи и вътрешнокомпенсирани
промени по разходите на НЗОК:
1. Национа лната зд равноосиг у ри телна
каса закупува обеми дейности, приложение
№ 1 „Първична извънболнична медицинска
помощ“ към чл. 1 от наредбата по чл. 45, ал. 2
от ЗЗО, през 2018 г., както следва:
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Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

1

2

3

Капитационно плащане

5 947 964

GP01 0-18Y

Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от 0 до 18 години

1 219 534

GP01 18-65Y

Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от 18 до 65 години

3 259 019

GP01 65-200Y Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст над 65 години
GP08

1 469 411

Заплащане за осигуряване на достъп до медицинска помощ на ЗОЛ извън
обявения работен график на практиката, съгласно наредбата по чл.45, ал.2 5 948 006
от ЗЗО

Дейност по програма „Детско здравеопазване“

2 781 112

GP04 0-1Y

Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 година по програма „Детско
здравеопазване“

552 242

GP04 1-2Y

Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 години по програма „Детско
здравеопазване“

190 449

GP04 2-7Y

Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 години по програма „Детско
здравеопазване“

498 739

GP04 7-18Y

Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 години по програма „Детско
здравеопазване“

637 320

GP03

Задължителни имунизации и реимунизации на деца от 0 до 18 години

902 362

GP06

Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“

Дейност по диспансерно наблюдение

3 819
4 573 001

NGP02

Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно заболяване

2 172 779

NGP02-D

Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с две заболявания

1 523 372

NGP03D

Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с повече от две заболявания

Профилактични прегледи на лица над 18 години
GP05

Годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години

GP05-R

Вторични профилактични прегледи на лица, включени в група с рискови
фактори за развитие на заболяване

GP09

Имунизации на лица над 18 години

GP07

Инцидентни посещения на ЗОЛ от други здравни райони

876 850
2 373 661
2 363 648
10 013
210 372
22 406

2. Националната здравноосигурителна каса закупува обеми дейности, включени в приложение
№ 2 към чл. 1 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ и приложение № 6 към
чл. 1 „Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение“ към чл. 1 от наредбата по чл. 45,
ал. 2 от ЗЗО, през 2018 г., както следва:
Код

Номенклатура

1
2
Първични посещения
Първични прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи
SOMC-43 1
на диспансерно наблюдение
Първични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист по „Педиатрия“ и/
SOMC-44 1 или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ
по повод остри състояния
Първични прегледи при специалисти ( „Хирургия“, „Ортопедия и травматоSOMC-45 1
логия“), изпълняващи процедури
SOMC-40 1 Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
SOMC-42 1 Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ
Вторични посещения
Вторични прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи
SOMC-43 2
на диспансерно наблюдение
Вторични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист „Педиатрия“ и/или
SOMC-44 2 с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по
повод остри състояния

Обем
(бр.)
3
6 984 610
5 786 069
953 272
157 220
43 680
44 369
3 175 511
2 332 513
700 426
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Номенклатура

1

2
Вторични прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматолоSOMC-45 2
гия“), изпълняващи процедури
Профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 г. от лекар-специалист с придобита
SOMC-39
специалност по „Педиатрия“
SOMC-40 2 Вторични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. с рискови фактори за развитие на
SOMC-41
заболяване
Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно или повече
SOMC-42 2
заболявания
Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични и
SOMC-55
кожно-венерически заболявания
Медицинска експертиза
Високоспециализирани дейности
05.31
06.11
14.24
21.22
21.29
21.31
22.01
28.0
31.48
33.29
38.50
39.96
40.11
41.31
45.13
45.23
45.24
57.32
57.33
58.0
58.23
60.11
64.11
67.11
67.32
68.16
81.91
82.04
83.13
85.0
85.11
86.3
88.71

Локално обезболяване – проводна анестезия
Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол
Лазертерапия при очни заболявания
Вземане на биопсичен материал от нос
Назален провокационен тест с алергени
Отстраняване на полипи от носната кухина
Пункция и аспирация на максиларен синус
Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси
Ларингостробоскопия; ларингостробография
Бронхопровокационен тест с метахолин
Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли
Венозна анестезия
Вземане на биопсичен материал от лимфен възел
Вземане на материал чрез костно-мозъчна пункция за специализирани изследвания
Диагностична горна ендоскопия
Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия
Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия
Уретроцистоскопия (диагностична)
Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур
Уретротомия при стриктура
Вземане на биопсичен материал от уретра
Вземане на биопсичен материал от простата
Вземане на биопсичен материал от пенис
Колпоскопия с прицелна биопсия
Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с
изключение на химична каутеризация
Аспирационна ендометриална биопсия
Диагностична и терапевтична пункция на стави
Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство
Вагинотомия
Инцизия на гръдна (млечна) жлеза
Вземане на биопсичен материал от гърда
Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори
Трансфонтанелна ехография

С Т Р. 4 5
Обем
(бр.)
3
142 572
47 903
317 140
332
714 023
20 884
1 102 353
756 294
1
590
11 265
11
1
80
1 468
914
583
1
7
368
720
16
4 389
247
803
2 069
1
6
1
16
162
2 239
4 729
22
1

11
2

63
768
053
1
872
771
707
018

С Т Р.

46

Код
1
88.72
88.721
88.73
88.75

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Номенклатура

2
Ехокардиография
Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода
Ехография на млечна жлеза
Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове
Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове; доплерова
88.77
сонография на съдовете на щитовидната жлеза
88.79
Ехографско изследване на стави при деца
Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с трансплан88.98
тирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно
89.01
маркирани тромбоцити
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно
89.04
маркирани еритроцити – обем циркулираща кръв/кинетика на еритроцити
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от морфоло89.06
гични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни показатели за диагноза
и определяне на група прогностичен риск при болен с левкемия
Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция
89.07
с анестезия
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохи89.08
мични, имунохимични показатели β-микроглобулин за диагноза и определяне
на група прогностичен риск при пациент с лимфом
89.12
Назален провокационен тест с медиатори
89.14
Електроенцефалография (ЕЕГ)
89.41
Сърдечно-съдов тест с натоварване
89.50
Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мониториране)
89.61
Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягяне (Холтер мониториране)
90.49
Индуциране на храчка и нейната обработка
93.08
Електромиография (ЕМГ)
93.13
Постизометрична релаксация (курс на лечение)
93.21
Екстензионна терапия (курс на лечение)
93.27
Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП
Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация – курс (ком93.75
плекс дихателни, фонаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса
94.35
Сесия за кризисна интервенция
95.12
Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото
95.23
Евокирани потенциали
95.47
Фонетография
96.53
Назален лаваж и обработка
99.88
Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани
Z01.5
Кожно-алергично тестуване
Z01.5
Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици
Физиотерапия и рехабилитация
SOMC-56
Първоначален специализиран преглед по пакет физиотерапия и рехабилитация
SOMC-36
Процедури по група 1 по пакет физиотерапия и рехабилитация
SOMC-37
Процедури по група 2 по пакет физиотерапия и рехабилитация
SOMC-38
Процедури по група 3 по пакет физиотерапия и рехабилитация
SOMC-46
Заключителен преглед по пакет физиотерапия и рехабилитация

БРОЙ 4
Обем
(бр.)
3
493 690
1
3 572
2 573
41 369
12 673
1
1
1
32
4 622
7
79
595
137
007
622
1
36 538
223
199
94

36
8
14
1

1 045
212
10 409
208
1
1
17 071
988
382
7 515 437
342 714
3 391 058
133 784
3 306 015
341 866

3. Националната здравноосигурителна каса закупува обеми дейности за специализирани и
високоспециализирани медико-диагностични изследвания, включени в т. V, буква „Б“ на приложение № 2 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ към чл. 1 от наредбата по
чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, през 2018 г., както следва:

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

1

2

3

01

Клинична лаборатория

18 680 945

01.01

Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин,
еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

01.03

Скорост на утаяване на еритроцитите

01.04

Време на кървене

01.05

Протромбиново време

01.06

Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

21 270

01.07

Фибриноген

41 859

01.08

Химично изследване на урина с течни реактиви (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)

883 136

01.09

Седимент на урина – ориентировъчно изследване

991 178

01.10

Окултни кръвоизливи

01.11

Глюкоза

01.12

Кръвно-захарен профил

01.13

Креатинин

01.14

Урея

01.15

Билирубин – общ

77 032

01.16

Билирубин – директен

35 627

01.17

Общ белтък

57 824

01.18

Албумин

38 325

01.19

Холестерол

01.20

HDL-холестерол

1 217 802

01.21

Триглицериди

1 512 660

01.22

Гликиран хемоглобин

428 945

01.23

Пикочна киселина

410 586

01.24

AСАТ

443 541

01.25

АЛАТ

449 537

01.26

Креатинкиназа (КК)

01.27

ГГТ

01.28

Алкална фосфатаза (АФ)

78 957

01.29

Алфа-амилаза

35 635

01.30

Липаза

01.31

Натрий и Калий

01.34

Калций

56 653

01.35

Фосфати

30 941

01.36

Желязо

190 771

01.37

ЖСК

01.38

CRP

01.39

LDL – холестерол

01.40

Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично
апаратно изследване

01.41

Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване

02.09

Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)

5 649

02.10

Изследване на ревма фактор (RF)

5 774

09.01

Криоглобулини

2 508 273
790 996
50 055
285 615

2 425
1 559 841
333 957
1 482 399
237 246

1 123 320

21 374
218 796

6 178
176 365

62 746
290 108
1 119 986
220 688
18 223

55

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

1

2

3

09.02

Общи имуноглобулини IgM

679

09.03

Общи имуноглобулини IgG

814

09.04

Общи имуноглобулини IgA

678

09.05

С3 компонент на комплемента

106

09.06

С4 компонент на комплемента

10.08

fT4

173 685

10.09

TSH

440 166

10.10

PSA

270 778

10.11

CA-15-3

10.12

СА-19-9

2 823

10.13

СА-125

9 246

10.14

Алфа-фетопротеин

1 078

10.15

Бета-хорионгонадотропин

1 267

10.16

Карбамазепин

110

10.17

Валпроева киселина

690

10.18

Фенитоин

10.19

Дигоксин

10.20

Изследване на урина – микроалбуминурия

10.21

Progesteron

10.22

LH

10.23

FSH

13 271

10.24

Prolactin

20 900

10.25

Estradiol

10.26

Testosteron

10 717

10.27

Антитела срещу Тереоидната пероксидаза – Аnti – TPO

33 110

10.34

Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза

10.61

СЕА

2

Клинична микробиология

02.07

Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или
VDRL или TPHA или FTA-ABs).

39 820

02.09

Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит)

14 879

02.10

Диагностично изследване за ревматоиден артрит

13 825

02.11

Диагностично изследване на инфекциозна мононуклеоза

02.12

Микробиологично изследване на фекална маса и материал от ректум – препарат
по Грам и изследване на Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Staphylococcus aureus

64 463

02.13

Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia,
Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам(-)
неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S.
aureus, S. saprophyticus)

120 537

02.14

Материал от мъжка/женска генитална система – директна микроскопия/препарат
по Грам, култивиране и доказване на N. gonorrhoeae, Streptococcus beta-haemolyticus,
Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

111 054

02.15

Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам
и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A),
Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Corynebacterium, Гъбички (C. albicans) и др.

5 429

02.16

Микробиологично изследване на гърлен, носен или назо-фарингиален секрет –
изол иране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus
(S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C.
albicans), Corynebacterium и др.

109 012

72

2 712

1
6
143 945
8 006
10 530

9 449

1 878
1 880
613 679

1 394

БРОЙ 4
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ВЕСТНИК
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Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

1

2

3

02.17

Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на
Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus),
Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C.
albicans и др.) и др.; препарат по Цил-Нилсен за Mycobacterium

02.19

Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST

02.20

Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis

04

Медицинска паразитология

129 465

04.01

Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis

123 289

04.02

Серологично изследване за трихинелоза

04.03

Серологично изследване за токсоплазмоза

04.04

Серологично изследване за ехинококоза

05

Вирусология

81 673

05.01

Серологично изследване за HIV 1/2 антитела

30 845

05.02

Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM, IgG).

05.03

Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни

05.04

Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус

05.05

Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус

05.06

Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус

05.07

Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на хепатитен В вирус

06

Образна диагностика

06.01

Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)

06.02

Рентгенография на челюстите в специални проекции

06.03

Рентгенография на лицеви кости

06.04

Рентгенография на околоносни синуси

06.05

Специални центражи на черепа

06.06

Рентгенография на стернум

06.07

Рентгенография на ребра

06.08

Рентгеноскопия на бял дроб

1 938

06.09

Рентгенография на крайници

3 610

06.10

Рентгенография на длан и пръсти

06.11

Рентгенография на стерноклавикуларна става

06.12

Рентгенография на сакроилиачна става

06.13

Рентгенография на тазобедрена става

06.14

Рентгенография на бедрена кост

06.15

Рентгенография на колянна става

06.16

Рентгенография на подбедрица

13 184

06.17

Рентгенография на глезенна става

36 615

06.18

Рентгенография на стъпало и пръсти

49 728

06.19

Рентгенография на клавикула

06.20

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

538

06.21

Рентгенография на скапула

334

06.22

Рентгенография на раменна става

06.23

Рентгенография на хумерус

06.24

Рентгенография на лакетна става

11 653

06.25

Рентгенография на антебрахиум

6 661

12 712
118 176
2 378

201
4 278
1 697

235
17
539
44 297
5 068
672
1 618 805
28 003
457
2 122
49 920
1 874
642
11 288

35 034
428
1 941
39 131
4 568
109 875

1 513

36 721
3 068
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Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

1

2

3

06.26

Рентгенография на гривнена става

27 361

06.28

Рентгенография на череп

06.29

Рентгенография на гръбначни прешлени

189 019

06.30

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

403 504

06.31

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

06.32

Обзорна рентгенография на корем

06.33

Рентгенография на таз

06.34

Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи

06.35

Томография на гръден кош и бял дроб

06.37

Рентгеново изследване на хранопровод, стомах

06.38

Рентгеново изследване на тънки черва

06.39

Иригография

10.01

Компютърна аксиална или спирална томография

10.02

Ядрено-магнитен резонанс

10.03

Мамография на двете млечни жлези

10.04

Ехография на млечна жлеза

10.58

Хистеросалпингография

10.59

Интравенозна холангиография

10.60

Венозна урография

10.62

Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)

07

Обща и клинична патология

07.01

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка

07.02

Цитологично изследване на две проби от седимент от урина

07.03

Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза

07.04

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур

2

07.05

Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула

1

07.06

Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)

2

07.07

Цитологично изследване на две проби от синовиална течност

23

07.08

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери

32

07.09

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи

07.10

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина

07.11

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии

07.12

Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии

07.13

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон

10.38

Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел

80

10.39

Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза

320

10.40

Хистобиопсично изследване на две проби от простата

37

10.41

Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза

65

10.42

Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза

10.43

Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган

10.44

Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея

10.45

Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум

10.46

Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина

10.47

Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган

3 440

1 159
13 742
41 148
133 574
34
10 875
504
2 482
49 411
29 794
170 410
14 879
47
1
635
75 940
217 513
18
7
205

212 629
14
1
89
1

2
272
1
1
27
1 031
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10.48

Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод

46

10.49

Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии

10.50

Хистобиопсично изследване на две проби от мускул

10.51

Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор

10.52

Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система

10.53

Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии

10.54

Хистобиопсично изследване на две проби от става

1

10.55

Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо

2

10.56

Хистобиопсично изследване на две проби от нос

4

10.57

Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък

09

Клинична имунология

01.38

Изследване на С-реактивен протеин

1

02.10

Изследване на ревматоиден фактор

1

09.01

Определяне на криоглобулини

09.02

Определяне на общи имуноглобулини Ig M

207

09.03

Определяне на общи имуноглобулини Ig G

250

09.04

Определяне на общи имуноглобулини Ig А

187

09.05

Определяне на С3 компонент на комплемента

120

09.06

Определяне на С4 компонент на комплемента

104

10.05

Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити–стандартен панел

10.06

Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с
Нитроблaу тетразолов тест

1

10.07

Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата

1

10.08

fT4

160

10.09

TSH

208

10.27

Определяне на –Anti–TPO

1

10.29

Определяне на общи Ig E

137

10.30

Определяне на антинуклеарни антитела в серум

331

12

Имунохематология

10.35

Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови
тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С‘) тест-реагент

56

10.36

Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

134

10.37

Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след
обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

472

12.01

Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата
Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и
тест-еритроцити А1, А2, В и 0)

27 226

12.02

Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и
анти-Н

3 808

12.03

Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs

423

12.04

Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите– чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов
серум, при свободни антитела в серума–чрез аглутинационен или ензимен метод

532

2 143
11
413
6
26

1
1 764

35

20

40 881
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12.05

Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или
индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум

8 174

12.06

Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти

56

4. Националната здравноосигурителна каса закупува обеми дейности по КП по приложение
№ 9 към чл. 1 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, през 2018 г., както следва:
Код

Номенклатура

1

2
Клинични пътеки

Обем
(бр.)
3
2 095 872

001

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

32 699

002

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при
бременност с реализиран риск

003

Оперативни процедури за задържане на бременност

004

Преждевременно прекъсване на бременността

004.1

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително

6 851

004.2

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 гест.с. на плода

1 078

005

Раждане

48 724

006

Грижи за здраво новородено дете

33 205

007

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

14 523

008

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

5 113

009

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен
на тежест

3 220

010

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен
на тежест

3 291

011

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

012

Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии

2 508

013

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност,
първа степен на тежест

1 055

014

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност,
втора степен на тежест

711

015

Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант

015.1

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на
сърфактант, независимо от теглото

242

015.2

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на
сърфактант, независимо от теглото

1 019

016

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден
инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

7 465

017

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

018

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация

019

Постоянна електрокардиостимулация

019.1

Постоянна електрокардиостимулация – антибрадикарден пейсмейкър

019.2

Постоянна електрокардиостимулация – кардиовертер

020

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при
сърдечно-съдови заболявания

11 034

021

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при
сърдечни аритмии

1 134

6 328
395

844

18 665
110
3 748
441
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3

022

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при
вродени сърдечни малформации

33

023

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при
вродени сърдечни малформации с механична вентилация

44

024

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове

025

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно
изследване

21 416

026

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

15 898

027

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

028

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на
ST сегмент с интервенционално лечение

8 800

029

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност
без механична вентилация

88 945

030

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност
с механична вентилация

474

031

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит

032

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда

033

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

034

Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст

035

Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст

036

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

037

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

038

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра
екзацербация

13 257

039

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

40 661

040

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп

040.1

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

7 812

040.2

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

3 588

041

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на
дихателната система

041.1

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при
лица над 18 години

1 991

041.2

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната
система при лица под 18 години

15 941

042

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система

042.1

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над
18 години

12 664

042.2

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под
18 години

60

043

Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

2 582

044

Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията

3 616

045

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на
дихателната система

20 153

046

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на
дихателната система в детска възраст

44

3

95

274
2 625
32 892
392
10
4 779
234
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047

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на
дихателната система с механична вентилация

048

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

049

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

17 186

050

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

49 874

051

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

052

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

053

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив

207

054

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)

182

055

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация

4

056

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

90 466

057

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни,
микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити

2 329

058

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната
система, засягащи ЦНС, с начало в детска възраст

436

059

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната
система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния
неврон (ЛАС)

3 797

060

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните
рога на гръбначния мозък

299

061

Диагностика и лечение на мултипленна склероза

2 184

062

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

6 975

063

Лечение на епилептичен статус

064

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми

064.1

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

338

064.2

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

20

065

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация

066

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация

067

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

068

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

26 069

069

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт

22 486

070

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит

071

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво

16 751

072

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

14 181

073

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума

15 287

074

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса
и перитонеума

42 674

075

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

12 059

076

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

14 115

077

Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст

078

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет

078.1

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

163
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078.2

Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

1 032

079

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза

4 028

080

Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека

080.1

Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години

2 804

080.2

Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години

1 087

081

Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна

081.1

Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна
при лица над 18 години

414

081.2

Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна
при лица под 18 години

60

082

Диагностика на лица с метаболитни нарушения

083

Лечение на лица с метаболитни нарушения

084

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

085

Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и
вторични, при системни заболявания – новооткрити

086

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични, при системни заболявания

086.1

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични
и вторични, при системни заболявания – при лица над 18 години

9 921

086.2

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични
и вторични, при системни заболявания – при лица под 18 години

341

087

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност

087.1

Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

2 977

087.2

Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

56

088

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност

088.1

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

4 556

088.2

Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

143

089

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан

089.1

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

4 771

089.2

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години

221

090

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания

090.1

Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

24 578

090.2

Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години

1 239

091

Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания

7 547

092

Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

093

Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата

6 668

094

Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен,
артропатичен, пустулозен и еритродермичен

1 577

095

Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с
генерализиран екзантем

822

096

Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити

298

097

Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и
третичен сифилис) с кристален пеницилин

32

098

Диагностика и лечение на остропротичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

21 965

099

Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез
ухапване от членестоноги

1 538

6 480
925
32 220
2 012

321
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100

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е

2 077

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D

102

Диагностика и лечение на паразитози

103

Диагностика и лечение на покривни инфекции

104

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро
протичащи, с усложнения

105

Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

106

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции

106.1

Токсоалергични реакции при лица над 18 години

5 105

106.2

Токсоалергични реакции при лица под 18 години

5 222

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови
отрови

7 045

108

Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне

12

109

Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел)

11

110

Лечение на доказани първични имунодефицити

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

112

Диагностика и лечение на муковисцидоза

113

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието
от периферен и централен тип

113.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен
и централен тип (диагностична)

295

113.2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен
и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

19 698

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

116

Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално
кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години

1 576

117

Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално
кръвообращение при лица от 0 до 18 години. Минимално инвазивни сърдечни
операции при лица от 0 до 18 години

50

118

Оперативно лечение на деца до 1 година с критични вродени сърдечни малформации в условията на екстракорпорално кръвообращение

77

119

Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям
обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение

2 702

120

Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция

121

Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години

1 040

122

Оперативно лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години

33

123

Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им

7 877

124

Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния
и аксило-брахиалния сегмент

5 435

125

Оперативно лечение на клонове на аортната дъга

126

Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови
заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)

1 925

127

Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност

7 043

128

Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова
недостатъчност

129

Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията є

896
44
100
4 501
17

120
5 932
94

2 190
598

880

584

1
254
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130

Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

5 196

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

1 486

132

Кератопластика

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

14 540

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и
придатъците му

5 386

135

Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент

2 826

136

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много
голям обем и сложност

2 518

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям
обем и сложност

8 941

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със
среден обем и сложност

13 471

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

4 908

140

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести

1 270

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния
мехур

5 056

142

Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур

143

Трансуретрална простатектомия

144

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната
жлеза и нейните усложнения

145

Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

148

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

149

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

151

Реконструктивни операции в урологията

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

3 935

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

2 373

156

Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия

241

157

Радикална простатектомия

562

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани

159

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

2 333

160

Нерадикално отстраняване на матката

6 310

161

Радикално отстраняване на женски полови органи

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

6 870

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения
или инвазивно изследване на женските полови органи

27 032

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при
жената

1 532

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

11 726

566

36
3 263
553
21 557
634
12 844
604
1 134
141
748
15 292
545

28 252

974
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166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

152

167

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/
или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация

168

Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия

479

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

145

170

Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

26

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям
обем и сложност, при лица над 18 години

2 879

172

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям
обем и сложност, при лица под 18 години

30

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и
сложност, при лица над 18 години

264

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и
сложност, при лица под 18 години

58

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица
над 18 години

11 552

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица
под 18 години

190

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при
лица над 18 години

2 984

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при
лица под 18 години

56

179

Оперативни процедури върху апендикс

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

13 591

182

Оперативни процедури при хернии

14 680

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

184

Конвенционална холецистектомия

185

Лапароскопска холецистектомия

4 628

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

1 528

187

Оперативни процедури върху черен дроб

1 543

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

126

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям
обем и сложност

843

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и
сложност

59

191

Оперативни процедури върху далака

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1

4 421

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

4 019

195

Оперативно лечение при остър перитонит

4 202

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

1 049

3 424
197

3 240
783

170
18
7 019

175
24 547
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Номенклатура
2
Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костните тъкани
Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания
Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания
Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания
Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени
и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много
голям обем и сложност
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем
и сложност
Хирургично лечение при надбъбречни заболявания
Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение
Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение
Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)
Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин
Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
Хирургично лечение при травма на главата
Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение
Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям
обем и сложност
Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем
и сложност
Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена
Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от
един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена.
Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата бели дроба при
болести със съчетана белодробна и друга локализация
Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена,
без онкологични заболявания
Спешни състояния в гръдната хирургия
Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния
крайник
Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник
Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и
колянната става
Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни
и долни крайници
Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям
обем и сложност
Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много
голям обем и сложност
Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош
Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност
Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност
Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност
Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

С Т Р. 5 9
Обем
(бр.)
3
7 787

4 406
6 499
154
884
1 127
103
594
499
2 848
893
13 412
1 197
2 526
2 504
3 797
1 979
389

2 486
2 028

18 021
1 024
101
10 120
20 455
12 829
1 495
11 175
431
34
394
990
8 624
4 853

С Т Р.
Код
1
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
241.1
241.2
242
243
244
245
246
247
248
249
250
250.1
250.2
251
251.1
251.2
252
252.1
252.2
253
254
255
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Номенклатура
2
Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област
Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област
Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости
Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3%
при деца
Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телесната
повърхност, с хирургични интервенции
Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20% от телесната повърхност, с
хирургични интервенции
Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан
Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично
възстановяване
Реплантация и реконструкции с микросъдова хирургия
Оперативно лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта на торакалната и абдоминалната област
Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени
солидни тумори и свързаните с него усложнения
Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при
пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания
Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при
пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ
Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при
пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР
Диагностика и лечение на левкемии
Диагностика и лечение на лимфоми
Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии
Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст
Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности
Брахитерапия с ниски активности
Конвенционална телегаматерапия
Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници
Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
3 дни престой без лъчехимиотерапия
Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка
Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания – роботизирана с
кибер нож
Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания
Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен
и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето *
Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след
сърдечни интервенции

БРОЙ 4
Обем
(бр.)
3
4 474
139
652
171
2 865
265
29
3 074
1 909
134
194
83 543
0
36 912
3 388
11 247
11 202
21 372
1 816
3 389
67
168
468
5 288
1 860

3 110
5 283
659
56
17 987
11 973
778

БРОЙ 4
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Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

1

2

3

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с
голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

11 841

257

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/
хронично/вегетативно състояние

27

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система

5 413

259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

2 401

260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

12 812

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

45 145

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и
след оперативни интервенции

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

266

Речева рехабилитация след ларингектомия

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

43 248
87

1 033
108 502
97
1 552

5. Националната здравноосигурителна каса закупува обеми дейности по КПр по приложение
№ 8 към чл. 1 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, през 2018 г., както следва:
Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

1

2

3

Клинични процедури

231 611

01

Диализно лечение при остри състояния

9 203

02

Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане

1 105

03

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация
и/или парентерално хранене

142 682

04

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация
и/или парентерално хранене

78 621

6. Националната здравноосигурителна каса закупува обеми дейности по АПр по приложение
№ 7 към чл. 1 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, през 2018 г., както следва:
Код

Номенклатура

1

2
Амбулаторни процедури
Хрониохемодиализа
Перитонеална диализа с апарат
Перитонеална диализа без апарат
Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия
Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания
Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания
Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при
вродени хематологични заболявания
Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с
прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия
Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при муковисцидоза
Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация
Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Обем
(бр.)
3
1 210 985
562 792
17 142
31 464
793
107 320
96 010
112 447
2 679
1
1
3 491
7 874

С Т Р.
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Код

Номенклатура

1

2
Инструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза
Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и надбъбрека
Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни
заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна
Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис
Диагностика и лечение на еритродермии
Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната
област с малък обем и сложност
Оперативно отстраняване на катаракта
Хирургично лечение на глаукома
Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност
Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия
Амбулаторни хирургични процедури
Специфични изследвания при хематологични заболявания
Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви
Поетапна вертикализация и обучение в ходене
Напасване на протеза на горен или долен крайник
Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система
Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор
Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема
Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт
Сцинтиграфски изследвания
Позитроннo-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ)
Еднофотонна емисионна компют ърна томографи я с компют ърна томография – SPECT/CT на хибриден скенер
Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при
пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78,
ал. 2 от ЗЗО
Амбулаторно лечение и контрол на гноен хидраденит
Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза
Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза
Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с възпалителни полиартропатии и спондилопатии

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

(2) При наличие на неусвоени средства по
бюджета на НЗОК за болнична медицинска
помощ към 30 септември 2019 г. същите могат
да бъдат използвани при условия и по ред,
определени от НС на НЗОК съвместно с УС
на БЛС, за удовлетворяване на установени от
НЗОК задължения към изпълнители на болнична медицинска помощ за минал период при
спазване на действащата нормативна уредба.
§ 102. Настоящият договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности за 2018 г. влиза
в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на
медицинските дейности, за които наредбата

БРОЙ 4
Обем
(бр.)
3
3 262
1 523
128
1 581
1 776
7 602
43
1
17
11
1

39
4
2

2
1
1
10
15

169
701
620
390
585
3
157
308
712
1
604
1
43
305
590
305
945
446

7 279
78 797
101
1
1
13 035

по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО предвижда друга дата
за влизане в сила.
§ 103. (1) Договорите с изпълнители на
извънболнична медицинска помощ влизат в
сила, както следва:
1. от 1 януари 2019 г. – за изпълнителите
на ПИМП;
2. от датата на подписване на договора, в
случай че съответният изпълнител до момента
на сключване на договора не е работил по
договор с НЗОК през 2018 г.
(2) За изпълнителите на извънболнична
медицинска помощ, договорили дейност/и,
която не са извършвали по договор с НЗОК
през 2018 г., допълнителните споразумения

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

за новата по вид дейност влизат в сила от
датата на подписване.
§ 104. Договорите с изпълнителите на комплексно диспансерно наблюдение на ЗОЛ с
кожно-венерически и психични заболявания,
които до момента на сключване на договора не
са работили по договор с НЗОК през 2018 г.,
влизат в сила от 1 януари 2019 г.
§ 105. (1) Договорите с изпълнители на
болнична помощ влизат в сила от датата
на подписване на договора, в сл у чай че
изпълнителят до момента на сключване на
договора не е работил по договор с НЗОК
през 2018 г.
(2) Допълнителните споразумения с изпълнители на болнична помощ влизат в сила
от датата на подписване на допълнителното
споразумение, при условие че изпълнителят е
договорил нови КП, АПр и КПр при условията
на § 10, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗБНЗОК за 2019 г., както и при
условието на чл. 59, ал. 12а от ЗЗО.
§ 106. (1) В случай че лечебно заведение
за извънболнична помощ не сключи договор
с НЗОК при тези условия, за извършената от
него дейност от 1 януари 2019 г. до датата на
отказа се подписва срочен договор.
(2) В случай че лечебно заведение за болнична помощ не сключи договор с НЗОК при
тези условия, за извършената от него дейност
от 1 януари 2019 г. до датата на отказа не се
заплаща.
§ 107. (1) Лечебните заведения, които от
1 януари 2019 г. са регистрирани за първи път
или са получили за първи път разрешение за
дейност по реда на ЗЛЗ, не могат през 2019 г.
да сключват договори с НЗОК за оказване на
болнична помощ.
(2) Лечебните заведения, сключили договор
при условията и по реда на НРД за медицинските дейности за 2018 г., не могат през 2019 г. да
сключват с НЗОК договори или допълнителни
споразумения за дейности по нови КП, АПр
и КПр спрямо договореното от съответното
лечебно заведение през 2018 г., освен когато
тези КП, АПр и КПр не са изпълнявани на
територията на съответната РЗОК.
(3) Сключването на договори и/или допълнителни споразумения по реда на ал. 2 е в
рамките на утвърдените стойности по чл. 4,
ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗБНЗОК за 2019 г. и
не може да ограничава достъпа на здравно
осигурени лица до медицинска помощ спрямо
осигурената медицинска помощ през 2018 г.
за съответната РЗОК.
§ 108. Дейностите в извънболничната и
болничната помощ, назначени и започнати
преди 1 януари 2019 г., се извършват по реда

ВЕСТНИК
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на НРД за медицинските дейности за 2018 г.
и се заплащат при условията и по реда на
този договор за изменение и допълнение на
Националния рамков договор за медицинските
дейности за 2018 г.
§ 109. Нераздел на час т о т нас т оя щ и я
договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските
дейности за 2018 г. са следните приложения,
които се обнародват като притурка само на
интернет страницата на „Държавен вестник“
и се публикуват на официалната интернет
страница на НЗОК:
приложение № 17б „К линични пътек и
№ 51, 120 и 206“;
приложение № 18б „Амбулаторни процедури № 38 и 43“;
приложение № 19б „Клинична процедура
№ 5“.
§ 110. Настоящият договор за изменение
и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018 г.
се подписа на хартиен носител в четири
еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК,
БЛС, м и н ис т ъра на зд ра веопа зва не т о и
„Държавен вестник“.
§ 111. Настоящият договор за изменение
и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018 г. се
сключва на основание чл. 53, ал. 3 и чл. 55,
ал. 5 от ЗЗО и § 30, ал. 3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г., съгласува се и се
обнародва от министъра на здравеопазването
в „Държавен вестник“ на основание чл. 54,
ал. 7 от ЗЗО и се публикува на официалната
интернет страница на НЗОК.
За Националната здравноЗа Българския
осигурителна каса:
лекарски съюз:
Председател на
Председател на УС
НС на НЗОК:
на БЛС:
Жени Начева
Д-р Иван Маджаров
Членове на Надзорния
съвет на НЗОК:
Д-р Бойко Пенков Проф. д-р Николай Габровски
Галя Димитрова
Д-р Николай Брънзалов
Росица Велкова
Д-р Стоян Борисов
Д-р Иван Кокалов
Д-р Атанас Атанасов
Теодор Василев
Доц. д-р Христо Шивачев
Григор Димитров
Д-р Александър Заимов
Оля Василева
Д-р Евгени Душков
Пламен Таушанов
Д-р Роза Анева
Д-р Гергана Николова-Ширкова
Управител на НЗОК:
Д-р Дечо Дечев

28

Съгласувал:
Министър на
здравеопазването:
Кирил Ананиев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

(2)	През юни 2009 г. Европейският съвет
призова за установяването на „единен
европейски правилник, приложим към
всички финансови институции в единния пазар“. Така с Регламент (ЕС)
№ 575/2013 на Европейския парламент
и на Съвета1 и с Директива 2013/36/
ЕС на Европейския парламент и на
Съвета 2 Съюзът определи единен набор от хармонизирани пруденциални
правила, които трябва да се спазват
от кредитните институции в Съюза.

СПОРАЗУМЕНИЕ

относно прехвърлянето и взаимното изпол
зване на вноски в Единния фонд за преструктуриране
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то
Народно събрание на 8 ноември 2018 г. – ДВ,
бр. 96 от 2018 г. В сила за Република България
от 24 ноември 2018 г.)
Договарящите страни Кралство Белгия,
Република България, Чешката република,
Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската
република, Република Хърватия, Италианската
република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство
Люксембу рг, Унгари я, Реп ублика Ма л та,
Кралство Нидерландия, Република Австрия,
Република Полша, Португалската република,
Румъния, Република Словения, Словашката
република и Република Финландия;
Решени да направят необходимото за изграждането на интегрирана финансова рамка
в Европейския съюз, основополагащ елемент
от която е банковият съюз;
Като припомнят решението на представителите на държавите членки от еврозоната,
заседаващи в рамките на Съвета на Европейския съюз, от 18 декември 2013 г. относно
договарянето и сключването на междуправителствено споразумение за Единния фонд
за преструктуриране („Фондът“), създаден
съгласно Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за
преструктурирането на кредитни институции
и някои инвестиционни посредници в рамките
на Единния механизъм за преструктуриране1
(„Регламент за ЕМП“), както и приложения
към посоченото решение мандат;
Като имат предвид, че:
(1)	През изминалите години Европейският
съюз прие редица правни актове от
основно значение за изграждането на
вътрешния пазар в областта на финансовите услуги и за гарантиране на
финансовата стабилност на еврозоната
и Съюза като цяло, както и за процеса
на задълбочаване на икономическия
и паричен съюз.

1

2

 егламент на Европейския парламент и на СъР
вета за установяването на еднообразни правила
и еднообразна процедура за преструктурирането
на кредитни институции и някои инвестиционни
посредници в рамките на Единния механизъм за
преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране на банки и за изменение на Регламент
(ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и
на Съвета.

 егламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парР
ламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно
пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за
изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OВ, L
176, 27.06.2013 г., стр. 1).
Д иректива 2013/36/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до
осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху
кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и
за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/
ЕО (OВ, L 176, 27.06.2013 г., стр. 338).

(3)	Освен това Съюзът създаде европейските надзорни органи, на които са
възложени редица задачи от областта
на микропруденциалния надзор. Това
са Европейският банков орган (ЕБО),
създаден с Регламент (EС) № 1093/2010
на Европейския парламент и на Съвета1, Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно
осигуряване (ЕОЗППО), създаден с
Регламент (EС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета 2 , и
Европейският орган за ценни книжа
и пазари (ЕОЦКП), създаден с Регламент (EС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета 3. Това
беше съпътствано от създаването с
Регламент (EС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета 4 на
Европейския съвет за системен риск,
на който бяха поверени някои функции
за макропруденциален надзор.
1

2
1
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Р
 егламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския
парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за
създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение
№ 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/
ЕО на Комисията (OВ, L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).
Р егламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския
парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за
създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално
пенсионно осигуряване), за изменение на Решение
№ 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/
ЕО на Комисията (OВ, L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).
Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски
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орган за ценни книжа и пазари), за изменение на
Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение
2009/77/ЕО на Комисията 2009/77/EC (OВ, L 331,
15.12.2010 г., стр. 84).
Р егламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския
парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за
пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за
създаване на Европейски съвет за системен риск
(OВ, L 331, 15.12.2010 г., стр. 1).

(4)	С Регламент (EС) № 1024/2013 на Съвета1 Съюзът създаде единен надзорен
механизъм, чрез който на Европейската
централна банка (ЕЦБ) бяха възложени
специални задачи, свързани с политиките от областта на пруденциалния
надзор над кредитните институции,
и на ЕЦБ бяха предоставени, при
съвместни действия с националните
компетентни органи, правомощия за
надзор над кредитните институции,
установени в държавите членки, чиято
парична единица е еврото, както и в
държавите членки, чиято парична единица не е еврото, които са установили
механизми за тясно сътрудничество с
ЕЦБ за целите на надзора („участващите държави членки“).
(5)	Посредством Директивата на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на рамка за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници 2
(„Директива за възстановяване и преструктуриране“) Съюзът хармонизира
националните законови и подзаконови
актове, свързани с преструктурирането на кредитните инстит у ции и
някои инвестиционни посредници,
включително създаването на национални механизми за финансиране на
преструктурирането.
1

2

 егл а мен т (ЕС) № 10 2 4/2 013 н а С ъв е т а о т
Р
15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската
централна банка на конкретни задачи относно
политиките, свързани с пруденциалния надзор над
кредитните институции (OВ, L 287, 29.10.2013 г.,
стр. 63).
Д иректива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване
и преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници и за изменение на
Директива 82/891/ЕИО на Съвета, и директиви
2001/24/EО, 2002/47/EО, 2004/25/EО, 2005/56/EО,
2007/36/EО, 2011/35/EС, 2012/30/EС и 2013/36/EС,
и регламенти (EС) № 1093/2010 и (EС) № 648/2012,
на Европейския парламент и на Съвета.

(6)	В заключенията си от 13 – 14 декември
2012 г. Европейският съвет отбеляза
следното: „За положението, при което
осъществяването на банковия надзор
действително се прехвърли върху единен
надзорен механизъм, ще е необходим
единен оздравителен механизъм с нуж-
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ните правомощия, за да се гарантира,
че оздравителни мерки могат да се
прилагат спрямо всяка банка в участващите държави членки чрез предвидените
за целта инструменти.“ По-нататък в
заключенията си от 13 – 14 декември
2012 г. Европейският съвет заяви, че
„Единният оздравителен механизъм
следва да се основава на принос от самия
финансов сектор и да включва подходящи
и ефективни договорености за мерки
за подкрепа. Тези мерки за подкрепа
следва да бъдат фискално неутрални в
средносрочен план, като се гарантира,
че вноските от публичното подпомагане
се възстановяват чрез последващи данъци върху финансовия сектор.“ В този
контекст Съюзът прие Регламента за
ЕМП, който създава централизирана
система за вземане на решения за
преструктуриране, която се обезпечава
с необходимите финансови средства
чрез създаването на Фонда. Регламентът за ЕМП се прилага за субектите,
които са разположени в участващите
държави членки.
(7)	С Регламента за ЕМП се установява
по-специално Фондът и се определят
редът и условията за неговото използване. С Директивата за възстановяване
и преструктуриране и Регламента за
ЕМП се въвеждат общите критерии за
определяне и изчисляване на предварителните и последващите вноски на
кредитните институции, необходими
за финансирането на Фонда, както и
задължението държавите членки да
ги събират на национално равнище.
Въпреки това, участващите държави
членки, които събират вноските от
разположените на тяхна територия
институции съгласно Директивата за
възстановяване и преструктуриране и
Регламента за ЕМП, остават компетентни по отношение на прехвърлянето на
тези вноски във Фонда. Задължението
за прехвърляне на събраните на национално равнище вноски към Фонда
не произтича от правото на Съюза.
Такова задължение ще бъде установено
с настоящото споразумение, с което
се определят условията, при които
договарящите страни в съответствие
с конституционните си изисквания се
споразумяват съвместно да прехвърлят
вноските, събирани от тях на национално равнище, към Фонда.
(8)	Компетентността на всяка от участващите държави членки да прехвърля
вноски, събрани на национално равнище, следва да бъде упражнявана така,
че да се спазва принципът за лоялно
сътрудничество, залегнал в член 4, па-

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

раграф 3 от Договора за Европейския
съюз (ДЕС), съгласно който държавите
членки, наред с другото, съдействат
за изпълнението на задачите, които
Съюзът си е поставил, и се въздържат
от всякакви мерки, които биха могли
да застрашат постигането на целите на Съюза. Поради тази причина
участващите държави членки следва
да направят необходимото финансовите ресурси да бъдат насочвани по
еднообразен начин към Фонда, като по
този начин се гарантира правилното
му функциониране.
(9)	Във връзка с горното договарящите
страни сключиха настоящото споразумение, с което inter alia въвеждат
като свое задължение да прехвърлят
вноските, набирани на национално
равнище, във Фонда въз основа на
еднообразни критерии, ред и условия,
което предполага по-специално в течение на преходен период събираните
на национално равнище вноски да
се разпределят в различни подразделения на Фонда, съответстващи
на всяка договаряща страна, както
и постепенното взаимно използване
на тези подразделения, така че те да
престанат да съществуват в края на
преходния период.
(10)	Договарящите страни припомнят, че
тяхната цел е да се запазят равните
условия и да се сведат до минимум
цялостните разходи по преструктуриране за данъкоплатците и ще вземат
под внимание цялостната тежест върху
съответните банкови сектори, когато
определят вноските във Фонда и тяхното данъчно третиране.
(11)	Съдържанието на настоящото споразумение се ограничава до онези конкретни елементи, свързани с Фонда, които
остават в областта на компетентност
на държавите членки. Настоящото споразумение не засяга общите правила,
установени от правото на Съюза, нито
изменя техния обхват. То по-скоро
допълва законодателството на Съюза
в област та на преструкт у рирането
на банки, като допринася и е неразривно свързано с изпълнението на
политиките на Съюза, и по-специално
изграждането на вътрешния пазар в
областта на финансовите услуги.
(12)	Националните законови и подзаконови
актове за прилагане на Директивата
за възстановяване и преструктуриране, включително свързаните със
създаването на национални механиз
ми за финансиране, започват да се
прилагат, считано от 1 януари 2015 г.
Разпоредбите относно създаването на
Фонда съгласно Регламента за ЕМП
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по принцип ще са прилож ими от
1 януари 2016 г. Следователно договарящите страни ще набират вноски за
националните механизми за финансиране на преструктурирането, които
трябва да създадат преди датата на
прилагане на Регламента за ЕМП,
т.е. датата, на която ще започнат да
набират вноските, предназначени за
Фонда. За да се укрепи финансовият
капацитет на Фонда още от неговото
създаване, договарящите страни се
задължават да прехвърлят във Фонда
вноските, които са събрали съгласно
Директивата за възстановяване и преструктуриране до датата на прилагане
на Регламента за ЕМП.
(13)	С ледва да се отбележи, че могат да
възникнат ситуации, при които средствата, налични във Фонда, не са достатъчни, за да покрият дадено действие
по преструктуриране, а последващите
вноски, които следва да бъдат събрани
за попълване на нужните допълнителни суми, не са непосредствено на
разположение. Съгласно изявлението
на Еврогрупата и на Съвета по финансови и икономически въпроси от
18 декември 2013 г., за да се осигури
непрекъснато финансиране в достатъчен размер през преходния период,
договарящите страни, засегнати от
дадено действие по преструктуриране,
следва да предоставят мостово финансиране от национални източници
или от Европейския механизъм за
стабилност („ЕМС“) в съответствие с
договорените процедури, включително
осигуряването на възможности за временни трансфери между националните
подразделения. Договарящите страни
следва да разполагат с действащи процедури, които им дават възможност за
навременен отговор на всяко искане
за мостово финансиране. През преходния период ще бъдат разработени
общи мерки за подкрепа. Тези мерки
ще улеснят заемането на средства от
страна на Фонда. Банковият сектор ще
носи крайната отговорност за връщане
на сумите посредством вноски във
всички участващи държави членки,
включително последващи вноски. Тези
договорености ще осигуряват еднакво
третиране във всички договарящи
страни, участващи в Единния надзорен механизъм и Единния механизъм
за преструктуриране, включително
договарящите страни, които се присъединяват на по-късен етап, от гледна
точка на правата и задъл жени ята
както в преходния период, така и на
следващия етап. Тези договорености ще
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осигуряват равни условия с държави
членки, които не участват в Единния
надзорен механизъм и в Единния механизъм за преструктуриране.
(14)	Настоящото споразумение следва да
бъде ратифицирано от всички държави членки, чиято парична единица
е еврото, и от държавите членки,
чиято парична единица не е еврото и
които участват в Единния надзорен
механизъм и в Единния механизъм
за преструктуриране.
(15)	Д ържавите членки, чиято парична
единица не е еврото и които не са
договарящи страни, следва да се присъединят към настоящото споразумение
с пълни права и задължения, съответстващи на правата и задълженията
на договарящите страни, считано от
датата, на която ефективно приемат
еврото за парична единица, или като
алтернативна възможност – от датата
на влизане в сила на решението на ЕЦБ
за тясно сътрудничество, посочено в
член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 1024/2013.
(16)	Н а 21 май 2014 г. представителите на
правителствата на държавите членки
упълномощиха договарящите страни
да отправят искане към Европейската
комисия и Единния съвет за преструктуриране (наричан по-нататък „Съветът за преструктуриране“) да изпълнят
задачите, предвидени в настоящото
споразумение.
(17)	В член 15 от Регламента за ЕМП, към
датата на първоначалното му приемане, се определят основните принципи
на преструктурирането, съгласно които
акционерите на институцията в режим
на преструктуриране първи поемат загубите, а кредиторите на институцията
в режим на преструктуриране поемат
загубите след акционерите съгласно
реда на своите вземания. Във връзка с
това в член 27 от Регламента за ЕМП
се установява инструмент за споделяне
на загуби, който изисква акционерите,
притежателите на съответните капиталови инструменти и другите приемливи задължения да са осигурили
чрез обезценка, преобразуване или
по друг начин средства за покриване
на загубите и за рекапитализация
на стойност не по-малка от 8 % от
общите пасиви, в които се включва
собственият капитал на институцията
в режим на преструктуриране, оценени в момента на предприемането
на действието по преструктуриране в
съответствие с оценяването на стойността по член 20 от Регламента за
ЕМП, както и средствата от Фонда да
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не надхвърлят 5 % от общите пасиви, в които се включва собственият
капитал на институцията в режим на
преструктуриране, оценени в момента
на предприемането на действието по
преструктуриране в съответствие с
оценяването на стойността по член
20 от Регламента за ЕМП, освен ако
всички необезпечени непривилегировани задължения, които не са отговарящи на условията депозити, са били
напълно обезценени или преобразувани в собствен капитал. Освен това в
членове 18, 52 и 55 от Регламента за
ЕМП към датата на първоначалното
му приемане се въвеждат редица процедурни правила относно вземането
на решения от Съвета за преструктуриране и институциите на Съюза.
Посочените елементи от Регламента
за ЕМП представляват първостепенна
основа за съгласието на договарящите
страни да бъдат обвързани от настоящото споразумение.
(18)	Договарящите страни признават, че
съответните разпоредби на Виенската
конвенция за правото на договорите,
както и международното обичайно
право, се прилагат по отношение на
всяка коренна промяна на обстоятелствата, която е настъпила против
тяхната воля и която засяга първо
степенната основа за съгласието на
договарящите страни да бъдат обвързани от разпоредбите на настоящото
споразумение, съгласно посоченото в
съображение 17. Съответно, съгласно
международното публично право договарящите страни могат да се позовават
на последствията от всяка коренна
пром яна в обстоятелствата, която
се е случила против волята им. Ако
дадена договаряща страна се позове
на такива последствия, всяка друга договаряща страна може да сезира Съда
на Европейския съюз („Съда“) относно
този въпрос. На Съда следва да се предостави правомощието да проверява
съществуването на коренна промяна
на обстоятелствата и последиците от
това. Договарящите страни отчитат,
че позоваването на последиците след
отмяната или изменението на който
и да е от посочените в съображение
17 елементи на Регламента за ЕМП,
предприети против волята на която
и да е договаряща страна и способни
да засегнат първостепенната основа
за съгласието є да бъде обвързана от
разпоредбите на настоящото споразумение, ще представлява за целите на
член 273 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)
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спор по отношение на прилагането
на настоящото споразумение, с който
следователно може да бъде сезиран
Съдът по силата на тази разпоредба.
Всяка договаряща страна може също
да поиска от Съда временни мерки в
съответствие с член 278 от ДФЕС и
с членове 160 – 162 от процедурния
правилник на Съда1. При вземане на
решение по спора, както и по предоставянето на временни мерки Съдът
следва да вземе предвид задълженията
на договарящите страни по силата на
ДЕС и ДФЕС, включително тези, които
се отнасят за Единния механизъм за
преструктуриране и неговата цялост.
(19)	Ус та новя ва не т о на т ова да л и и нстит у циите на Съюза, Съвет ът за
престру кт у риране и национа лните
органи за преструктуриране прилагат
инструмента за споделяне на загуби по
начин, който е съвместим с правото на
Съюза, е от областта на компетентност
на Съда в съответствие със средствата
за правна защита, предвидени в ДЕС
и ДФЕС, и по-конкретно членове 258,
259, 260, 263, 265 и 266 от ДФЕС.
(20)	Т ъй като настоящото споразумение
е инст ру мен т на меж д у народно т о
публично право, предвидените в него
права и задължения са предмет на
принципа на реципрочност. В съответствие с това съгласието на всяка
от договарящите страни да бъде обвързана с настоящото споразумение
зависи от равностойното изпълнение
на правата и задълженията на всяка
от договарящите страни. Следователно
неизпълнението от договаряща страна на задължението є да прехвърли
вноските към Фонда следва да води
до изключването на лицензираните
на нейна територия субекти от достъп
до Фонда. На Съвета за преструктуриране и на Съда следва да се даде
правомощието да определят и постановяват дали договарящите страни
са нару ши ли за д ъ л жениет о си да
прехвърлят вноските в съответствие с
процедурите, предвидени в настоящото
споразумение. Договарящите страни
признават, че в случай на нарушаване
на задължението за прехвърляне на
вноските единственото правно последствие ще бъде изключването от финансиране от Фонда на договарящата
страна, извършила нарушението, и че
задълженията на другите договарящи
страни съгласно споразумението няма
да бъдат засегнати.
1

 роцедурен правилник на Съда на Европейските
П
общности от 19 юни 1991 г. (ОВ, L 176, 4.07.1991 г.,
стр. 7) и последващите изменения.
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(21)	С настоящото споразумение се установява механизъм, чрез който участващите държави членки се задължават да
възстановят съвместно, своевременно
и със съответните лихви на всяка
държава членка, която не у частва
в Единния надзорен механизъм и в
Единния механизъм за преструктуриране („неучастваща държава членка“),
сумата, която тази неучастваща държава членка е изплатила под формата
на собствени средства, съответстващи
на използването на общия бюджет на
Съюза, в случай на извъндоговорна
отговорност и свързаните с нея разходи, във връзка с упражняването
на правомощия от институциите на
Съюза съгласно Регламента за ЕМП.
Отговорността на всяка участваща
държава членка съгласно настоящото
споразумение следва да бъде отделна и индивидуална, а не солидарна
и разделна, и следователно всяка
участваща държава членка следва да
носи отговорност само за частта от
своето задължение за възстановяване
на суми, определена в съответствие с
настоящото споразумение.
(22)	С поровете, свързани с тълкуването
и прилагането на настоящото споразумение, които възникват между
договарящите страни, включително
тези относно изпълнението на определените в него задължения, следва да
се отнасят към Съда в съответствие с
член 273 от ДФЕС. Държавите членки,
чиято парична единица не е еврото
и които не са договарящи страни по
нас т оя що т о споразу мен ие, след ва
да могат да сезират Съда за всички
спорове относно тълкуването и прилагането на разпоредбите за компенсация за извъндоговорна отговорност
и свързаните разходи, предвидени в
настоящото споразумение.
(23)	Прехвърлянето на вноски от договарящите страни, които се присъединяват
към Единния надзорен механизъм и
Единния механизъм за преструктуриране по-късно от датата на прилагане
на настоящото споразумение, следва
да се извършва при спазване на принципа на еднакво третиране с договарящите страни, които към датата на
прилагане на споразумението участват
в Единния надзорен механизъм и в
Единния механизъм за преструктуриране. Договарящите страни, които към
датата на прилагане на настоящото
споразу мение у частват в Единни я
надзорен механизъм и в Единни я
механизъм за преструктуриране, не
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са задължени да поемат тежестта за
преструктурирания, за които трябва да
се направят вноски от механизмите за
финансиране на преструктурирането
на страните, присъединяващи се към
механизмите на по-късен етап. Също
така присъединяващите се на по-късен
етап страни не са длъжни да поемат
разходите за преструктурирания, възникнали преди датата, на която те
стават участващи държави членки, и
за които отговорността следва да се
носи от Фонда.
(24)	В случай на прекратяване на тясното
сътрудничество между ЕЦБ и договаряща страна, чиято парична единица
не е еврото, в съответствие с член 7
от Регламент (ЕС) № 1024/2013, следва
да се вземе решение за справедливо
поделяне на натрупаните вноски от
съответната договаряща страна, като
се отчитат интересите както на съответната договаряща страна, така и на
Фонда. Съответно в член 4, параграф 3
от Регламента за ЕМП са предвидени
условията, критериите и процедурата,
в съответствие с които Съветът за
преструктуриране да постигне съгласие със засегнатата от прекратяването
на тясното сътрудничество държава
членка относно възстановяването на
вноските, прехвърлени от тази държава
членка.
(25)	П ри пълно спазване на процедурите
и изискванията на Договорите, на
които се основава Съюзът, целта на
договарящите страни е да въведат съществените разпоредби на настоящото
споразумение, в съответствие с ДЕС и
с ДФЕС, в правната рамка на Съюза
в най-кратък срок,
Се споразумяха за следните разпоредби:
Д Я Л

I

ЦЕЛ И ОБХВАТ
Член 1
1 . С настоящото споразумение договарящите страни се задължават:
a)	да прехвърлят вноските, събирани на
национално равнище в съответствие с
Директивата за възстановяване и преструктуриране и Регламента за ЕМП,
в Единния фонд за преструктуриране
(„Фондът“), създаден със същия регламент, и
б)	по време на преходен период, който
започва да тече от датата на прилагане
на настоящото споразумение, определена съгласно член 12, параграф 2 от
настоящото споразумение, и изтича на
датата, на която Фондът достигне целе-
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вото равнище, определено в член 68 от
Регламента за ЕМП, но не по-късно от
8 години след датата на прилагане на
настоящото споразумение („преходния
период“), да разпределят в съответствие
с Регламента за ЕМП и Директивата
за възстановяване и преструктуриране вноските, събрани на национално
равнище в различни подразделения,
съответстващи на всяка договаряща
страна. Предвижда се постепенно взаимно използване на подразделенията,
като в края на преходния период те
престават да съществуват,
с което оказват подкрепа за ефективната
дейност и функциониране на Фонда.
2 . Настоящото споразумение се прилага за
договарящите страни, чиито институции са
включени в Единния надзорен механизъм
и Единния механизъм за преструктуриране съгласно съотносимите разпоредби
съответно на Регламент (ЕС) № 1024/2013
и на Регламента за ЕМП („договарящите
страни, участващи в Единния надзорен
механизъм и Единния механизъм за преструктуриране“).
Д Я Л

I I

СЪГЛАСУВАНОСТ И ВРЪЗК А С ПРАВОТО
НА СЪЮЗА
Член 2
 . Настоящото споразумение се прила1
га и тълкува от договарящите страни в
съответствие с Договорите, на които се
основава Европейският съюз, и с правото на Европейския съюз, по-специално
член 4, параграф 3 от ДЕС, както и със
законодателството на Съюза относно преструктурирането на институции.
2 . Настоящото споразумение се прилага,
доколкото е съвместимо с Договорите, на
които се основава Европейският съюз, и
с правото на Съюза. Той не засяга компетентността на Съюза да действа в областта
на вътрешния пазар.
3. За целите на настоящото споразумение
се прилагат съответните определения съгласно член 3 от Регламента за ЕМП.
Д Я Л

I I I

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВНОСКИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Член 3
Прехвърляне на вноски
 . Договарящите страни се задължават
1
съвместно да прехвърлят необратимо във
Фонда вноските, които събират от институциите, лицензирани на всяка от техните
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територии, съгласно членове 69 и 70 от
Регламента за ЕМП и в съответствие с
критериите, определени в тези членове и
в делегираните актове и актовете за изпълнение, посочени в тях. Прехвърлянето
на вноските се извършва в съответствие
с условията, определени съгласно членове
4 – 10 от настоящото споразумение.
2 . Договарящите страни прехвърлят предварителните вноски, съответстващи на
дадена година, най-късно до 30 юни на същата година. Първоначалното прехвърляне
на предварителни вноски във Фонда ще се
извършва най-късно до 30 юни 2016 г. или
ако споразумението не е влязло в сила до
тази дата – най-късно шест месеца след
датата на влизането му в сила.
3. Вноските, събрани от договарящите
страни в съответствие с членове 103 и 104
от Директивата за възстановяване и преструктуриране преди датата на прилагане
на настоящото споразумение, се прехвърлят
във Фонда най-късно до 31 януари 2016 г.
или ако споразумението не е влязло в сила
до тази дата, най-късно един месец след
датата на влизането му в сила.
4 . Всякакви суми, които са изплатени
от механизъм за финансиране на преструктурирането на договаряща страна
преди датата на прилагане на настоящото споразумение във връзка с мерки за
престру кт у риране на тяхна територи я,
се приспадат от су мите, които подлежат на прехвърляне от тази договаряща
страна към Фонда, посочени в параграф
3. В този случай въпросната договаряща
страна остава задължена да прехвърли
във Фонда сума, равна на сумата, която
би била необходима, за да се достигне
целевото равнище на нейния механизъм
за финансиране на преструктурирането, в
съответствие с член 102 от Директивата
за възстановяване и преструктуриране, в
рамките на предвидените в нея срокове.
5. Дог ов а р я щ и т е с т р а н и п р ех в ър л я т
последващите вноски незабавно след събирането им.
Член 4
Подразделения
1 . По време на преходния период вноските, събирани на национално равнище, се
прехвърлят във Фонда по такъв начин, че
да бъдат разпределени по подразделения,
които съответстват на всяка договаряща
страна.
2 . Размерът на подразделенията на всяка
договаряща страна се равнява на общата
сума на вноските, които подлежат на плащане от институциите, лицензирани на
всички нейни територии, в съответствие
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с членове 68 и 69 от Регламента за ЕМП,
както и с делегираните актове и актовете
за изпълнение, посочени в тези членове.
3. В деня на влизане в сила на настоящото
споразумение Съветът за преструктуриране
изготвя списък единствено с информативна
цел, в който са посочени размерите на подразделенията на всяка договаряща страна.
Този списък се актуализира всяка година
от преходния период.
Член 5
Функциониране на подразделенията
 . Когато съгласно съответните разпо1
редби на Регламента за ЕМП бъде взето
решение за използване на Фонда, Съветът
за преструктуриране има правомощието да
се разпорежда с подразделенията на Фонда
по следния начин:
а)	На първо място разходите се поемат
от подразделенията, съответстващи на
договарящите страни, в които е установена или лицензирана институцията
или гру пата в реж им на прест ру ктуриране. Когато се преструктурира
т рансг рани чна г ру па, разходи те се
разпределят между различните подразделения, съответстващи на договарящите страни, в които са установени
или лицензирани предприятието майка
и дъщерните предприятия, пропорционално на съотношенията между размера
на вноските, които всеки от субектите
в групата в режим на преструктуриране е направил в съответстващите
им подразделения, и общия размер
на вноските, които всички субекти от
групата са направили в националните
им подразделения.
Когато договаряща страна, в която е
установено или лицензирано предприятието майка или дъщерното предприятие,
счита, че прилагането на критерия за
разпределяне на разходите, посочен в
първа алинея, води до голяма асиметрия
между разпределянето на разходите
меж ду подразделени ята и рискови я
профил на субектите, засегнати от преструктурирането, тя може да поиска от
Съвета за преструктуриране да разгледа
допълнително и незабавно критериите,
определени в член 107, параграф 5 от
Директивата за възстановяване и преструктуриране. Ако Съветът за преструктуриране не изпълни искането, отправено
от съответната договаряща страна, той
обяснява публично позицията си.
И зползват се финансовите средства,
на л и ч н и в под ра зделен и я та, с ъо т в е т с т ва щ и н а дог оваря щ и т е с т ран и , по с очен и в п ърв а а л и нея , до
размера на разходите, които всяко
н а ц ион а л но под ра зде лен ие т ря бва

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

да предостави съгласно критериите
за разпределение на разходите, определени в първа и втора алинея, по
следния начин:
–	през първата година от преходния период се използват финансовите средства,
налични в посочените подразделения;
–	през втората и третата година от преходния период се използват съответно
60 % и 40 % от финансовите средства,
налични в посочените подразделения;
–	през следващите години от преходния
период наличността на финансовите
средства в подразделенията, съответстващи на тези договарящи страни,
намалява годишно с 6⅔ процентни
пункта.
П осоченото годишно намаление на
наличността на финансовите средства
в подразделенията, съответстващи на
тези договарящи страни, се разпределя
равномерно на тримесечна база.
б)	На вт оро м яс т о, а ко фи на нс ови т е
средства, налични в подразделенията
на съответните договарящи страни,
посочени в буква а), не са достатъчни,
за да бъде изпълнена мисията на Фонда съгласно член 75 от Регламента за
ЕМП, се използват финансовите средства, налични в подразделенията на
Фонда, които съответстват на всички
договарящи страни.
Ф инансовите средства, налични в подразделенията на всички договарящи
страни, се допълват в степента, посочена
в трета алинея от настоящата буква,
от оставащите финансови средства в
националните подразделени я, съответстващи на договарящите страни,
засегнати от преструктурирането по
буква а).
При преструктуриране на трансгранична група разпределянето на наличните
финансови средства между подразделенията на съответните договарящи
страни съгласно първа и втора алинея
от настоящата буква се прави по същия
критерий за разпределяне на разходите
помежду им, определен в буква а). Ако
институция или институции, лицензирани в една от договарящите страни,
засегнати от преструктурирането на
групата, не се нуждаят от целия размер
на финансовите средства, налични по
настоящата буква б), наличните финансови средства, които не са необходими
по настоящата буква б), се използват
при преструктурирането на субектите,
лицензирани в дру гите договарящи
страни, засегнати от преструктурирането на групата.
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 о време на преходния период използП
ването на всички национални подразделения на договарящите страни се
осъществява по следния начин:
–	п рез първата и втората година от преходния период се използват съответно
40 % и 60 % от финансовите средства,
налични в посочените подразделения;
–	п рез следващите години от преходния
период наличността на финансовите
средства в посочените подразделения
се увеличава годишно с 6⅔ процентни
пункта.
Посоченото годишно увеличение на
наличността на финасовите средства
във всички национални подразделения
на договарящите страни се разпределя
равномерно на тримесечна база.
в)	На трето място, ако финансовите средства, използвани в съответствие с буква
б), не са достатъчни, за да бъде изпълнена мисията на Фонда съгласно член
75 от Регламента за ЕМП, се прибягва
до неизползваните финансови средства
от подразделенията, съответстващи на
засегнатите договарящи страни, посочени в буква а).
При преструктуриране на трансгранична група се използват подразделенията
на засегнатите договарящи ст рани,
които не са предоставили достатъчно
финансови средства съгласно букви а) и
б), във връзка с преструктурирането на
субекти, лицензирани на тяхна територия. Вноските от всяко подразделение
се определят съгласно критериите за
разпределение на разходите, установени
в буква а).
г)	На четвърто място, без да се засягат
посочените в буква д) правомощия
на Съвета за преструктуриране, ако
посочените в буква в) финансови средства не са достатъчни, за да покрият
разходите по дадено действие по преструктуриране, засегнатите договарящи
страни, посочени в буква а) прехвърлят
във Фонда извънредните последващи
вноски от институциите, лицензирани
на съответните им територии, които са
събрали в съответствие с критериите,
определени в член 70 от Регламента за
ЕМП.
П ри преструктуриране на трансгранична група последващите вноски се
прехвърлят от засегнатите договарящи
страни, които не са предоставили достатъчно финансови средства съгласно
букви а) – в), във връзка с преструктурирането на субекти, лицензирани на
тяхна територия.
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д)	Ако посочените в буква в) финансови
средства са недостатъчни за покриване
на разходите за конкретно действие по
преструктуриране и доколкото няма
незабавен достъп до посочените в буква
г) извънредни последващи вноски, включително поради причини, свързани със
стабилността на засегнатите кредитни
институции, Съветът за преструктуриране може да упражни правомощието
си да договори заеми в полза на Фонда
или други форми на подпомагане в
съответствие с членове 72 и 73 от Регламента за ЕМП или правомощието
си да извърши временни прехвърляния
между подразделенията в съответствие
с член 7 от настоящото споразумение.
А ко Съветът за преструктуриране реши
да упражни посочените в първата алинея от настоящата буква правомощия,
посочените в буква г) засегнати договарящи страни прехвърлят във Фонда
извънредните последващи вноски с
оглед на връщането на заетите средства
или другите форми на подпомагане или
на временните прехвърляния между
подразделенията.
2 . В съответствие с член 74 от Регламента
за ЕМП доходът от инвестирането на сумите, прехвърлени във Фонда, се разпределя
на всяко подразделение пропорционално на
наличните в него финансови средства, с
изключение на вземанията или неотменимите ангажименти за плащане за целите на
член 75 от Регламента за ЕМП, дължими
от всяко подразделение. В съответствие
с член 75 от Регламента за ЕМП доходът
на инвестициите, свързани с операциите
по преструктуриране, които Фондът може
да предприеме, се разпределят на всяко
подразделение пропорционално на вноските, предоставени от него за определено
действие по преструктуриране.
3. Всичк и подразделени я се сливат и
престават да съществуват след изтичането
на преходния период.
Член 6
Прехвърляне на допълнителни предварителни
вноски и целево равнище на финансиране
1 . Договарящите страни правят необходимото, по целесъобразност, за да попълнят повторно Фонда чрез предварителни
вноски, които се изплащат в сроковете,
установени в член 68, параграфи 2 и 3
и параграф 5, буква а) от Регламента за
ЕМП, в размер, равен на необходимия за
постигане на целевото равнище, посочено
в член 68, параграф 1 от Регламента за
ЕМП.
2 . По време на преходния период прехвърлянето на вноски, свързани с повторното
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попълване на Фонда, се разпределя между
подразделенията по следния начин:
a)	договарящите страни, засегнати от преструктурирането, прехвърлят вноски в
частта от подразделението им, която все
още не е предмет на взаимно използване
в съответствие с член 5, параграф 1,
букви а) и б);
б)	всички договарящи страни прехвърлят
вноски в частта от съответните им
подразделения, която е предмет на
взаимно използване в съответствие с
член 5, параграф 1, букви а) и б).
Член 7
Временно прехвърляне между подразделения
 . Без да се засягат задълженията, опре1
делени съгласно член 5, параграф 1, букви
а) – г), договарящите страни, засегнати
от преструктуриране, могат по време на
преходния период да отправят искане към
Съвета за преструктуриране временно да
ползват частта от финансовите средства,
налични в подразделенията на Фонда, съответстващи на други договарящи страни,
която все още не е предмет на взаимно
използване. В такъв случай засегнатите
договарящи страни прехвърлят във Фонда
впоследствие, преди изтичането на преходния период, извънредни последващи вноски
в размер, равен на получения от техните
подразделения, плюс натрупаните лихви,
с оглед повторното попълване на другите
подразделения.
2 . Сумата, временно прехвърлена от дадено подразделение в подразделенията на
приемателя, е пропорционална на неговия
размер, определен в член 4, параграф 2, и
не надхвърля 50 % от финансовите средства,
налични във всяко подразделение, които все
още не са предмет на взаимно използване.
При преструктуриране на трансгранична
група разпределянето на наличните финансови средства между подразделенията на
засегнатите договарящи страни съгласно
настоящия параграф се прави по същия
критерий за разпределяне на разходите помежду им, определен в член 5, параграф 1,
буква а).
3. Решени ята на Съвета за прест ру ктуриране относно искания за временно
прехвърляне на финансови средства между
подразделенията, посочени в параграф 1,
се вземат с обикновено мнозинство от
членовете на пленарната му сесия, както е посочено в член 52, параграф 1 от
Регламента за ЕМП. В решението си за
временно прехвърляне Съветът за преструктуриране посочва лихвения процент,
срока за възстановяването на средствата,
както и други условия във връзка с прех-
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върлянето на финансови средства между
подразделенията.
4. Решението на Съвета за преструктуриране, разрешаващо временно прехвърляне
на финансови средства съгласно параграф 3,
може да влезе в сила само ако никоя от
договарящите страни, от чиито подразделения е направено прехвърлянето, не
е повдигнала възражение в рамките на 4
календарни дни от датата на приемане на
решението.
По време на преходния период правото на
възражение от договаряща страна може да
бъде упражнено само ако:
a)	тя би се нуждала от финансовите средства от съответстващото є национално
подразделение с цел финансиране на
операция по преструктуриране в краткосрочен план или ако временното
прехвърляне би застрашило осъществяването на действие по преструктуриране
на територията є,
б)	временното прехвърляне ще представлява повече от 25 % от частта є в
националното подразделение, която все
още не е предмет на взаимно използване
в съответствие с член 5, параграф 1,
букви а) и б), или
в)	тя счи та, че дог оварящата с т ра на,
чието подразделение се възползва от
временното прехвърляне, не предоставя
гаранции за възстановяване на средствата от национални източници или
подкрепа от Европейския механизъм
за стабилност съгласно договорените
процедури.
Договарящата страна, която възнамерява да
повдигне възражение, надлежно обосновава
наличието на някое от обстоятелствата,
посочени в букви а) - в).
А ко са повдигнати възражения в съответствие с настоящия параграф, решението на
Съвета за преструктуриране за временно
прехвърляне се приема, като се изключат
финансовите средства на подразделенията
на повдигналите възражения договарящи
страни.
5. Ако институция от договаряща страна,
от чието подразделение са прехвърлени
финансови средства съгласно настоящия
член, подлежи на преструктуриране, договарящата страна може да поиска от Съвета
за преструктуриране да прехвърли от Фонда
към нейното подразделение сума, равна на
първоначално прехвърлената от това подразделение. При такова искане Съветът за
преструктуриране дава незабавно съгласие
за прехвърлянето.
В такъв сл у чай договарящите ст рани,
които първоначално са се възползвали
от временното ползване на финансови
средства, са задължени да прехвърлят на

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

Фонда сумите, разпределени на засегнатата договаряща страна съгласно първата
алинея в съответствие с условията, които
следва да определи Съветът за преструктуриране.
6 . Съветът за преструктуриране уточнява
общи критерии, определящи условията, при
които се извършва временното прехвърляне
на финансови средства между подразделенията, посочено в настоящия член.
Член 8
Договарящи страни, чиято парична единица
не е еврото
 . В случай че на дата, последваща датата
1
на прилагане на настоящото споразумение
съгласно член 12, параграф 2, бъде прието
решение на Съвета на Европейския съюз, с
което се отменя дерогация на договаряща
страна, чиято парична единица не е еврото,
както е предвидено в член 139, параграф 1
от ДФЕС, или освобождаване, както е
предвидено в Протокол (№ 16) за някои
разпоредби относно Дания, приложен към
ДЕС и ДФЕС („Протокол за някои разпоредби относно Дания“), или ако при липса
на такова решение договаряща страна,
чиято парична единица не е еврото, стане
страна по Единния надзорен механизъм и
Единния механизъм за преструктуриране,
тя прехвърля във Фонда сума от набраните
на нейна територия вноски, равна на частта
от общото целево равнище за националното
є подразделение, изчислена в съответствие
с член 4, параграф 2, и по този начин равна на сумата, която би били прехвърлена
от съответната договаряща страна, ако тя
участваше в Единния надзорен механизъм
и в Единния механизъм за преструктуриране от датата на прилагане на настоящото
споразумение съгласно член 12, параграф 2.
2 . Сумите, които са изплатени от механизма
за финансиране на преструктурирането на
договаряща страна, посочена в параграф 1,
във връзка с действия по преструктуриране
на нейна територия, се приспадат от сумите, които подлежат на прехвърляне от тази
договаряща страна към Фонда по силата
на параграф 1. В този случай въпросната
договаряща страна остава задължена да
прехвърли във Фонда сума, равна на тази,
която би била необходима, за да се достигне
целевото равнище на нейния механизъм
за финансиране на преструктурирането, в
съответствие с член 102 от Директивата
за възстановяване и преструктуриране, в
рамките на предвидените в нея срокове.
3. Съветът за преструктуриране определя,
по споразумение със съответната договаряща
страна, точния размер на вноските, които
подлежат на прехвърляне, в съответствие с
критериите, предвидени в параграфи 1 и 2.
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4 . Разходите за действия по преструктуриране, предприети на територията на договарящи страни, чиято парична единица не
е еврото, преди датата на която поражда
действие решението за отмяна на дерогацията им, така, както е определено в член 139,
параграф 1 от ДФЕС, или на дерогацията
им, така, както е посочено в Протокола за
някои разпоредби относно Дания, или преди
датата на влизане в сила на решението на
ЕЦБ за тясно сътрудничество, посочено
в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 1024/2013, не се поемат от Фонда.
А ко в цялостната си оценка на кредитните
институции, предвидена в член 7, параграф
2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1024/2013,
ЕЦБ посочи, че някоя от институциите от съответните договарящи страни е
проблемна или има вероятност да стане
проблемна, разходите за преструктуриране,
свързани с действия по преструктуриране
на такива кредитни институции, не се
поемат от Фонда.
5. В случай на прекратяване на тясното
сътрудничество с ЕЦБ вноските, прехвърлени от договарящата страна, засегната от
прекратяването, се възстановяват в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламента
за ЕМП.
Прекратяването на тясното сътрудничество
с ЕЦБ е без последици по отношение на
правата и задълженията на договарящите
страни, които произтичат от действия за
преструктуриране, предприети през периода, в който тези договарящи страни са
предмет на настоящото споразумение, и
свързани със:
– п рехвърлянето на последващи вноски
съгласно член 5, параграф 1, буква г);
– п овторното попълване на Фонда съгласно член 6; и
– в ременното прехвърляне между подразделения съгласно член 7.
Член 9
Спазване на общите принципи и цели на
преструктурирането
1 . Използването на Фонда на взаимна
основа и прехвърлянето на вноски към
Фонда зависи от поддържането на правна
рамка за преструктуриране, чиито правила
са равностойни и водят поне до същия резултат като правилата съгласно Регламента
за ЕМП, установени в изброеното по-долу,
без те да се променят:
а)	правилата относно приемането на процедурата по преструктуриране, изложени в член 18 от Регламента за ЕМП;
б)	правилата, по които Съветът за преструктуриране взема решения, изложени в членове 48 и 51 от Регламента
за ЕМП;
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в)	основните принципи на преструктурирането, изложени в член 15 от Регламента
за ЕМП, и по-специално принципите,
залегнали в параграф 1, букви а) и б)
от него, според които акционерите на
институцията в режим на преструктуриране първи поемат загубите, а кредиторите на институцията в режим на
преструктуриране поемат загубите след
акционерите съгласно реда на техните
вземания;
г)	правилата за инструментите за преструктуриране, предвидени в член 22,
параграф 2 от Регламента за ЕМП,
по-конкретно правилата относно прилагането на инструмента за споделяне
на загуби, предвиден в член 27 от него
и в членове 43 и 44 от Директивата за
възстановяване и преструктуриране и
установените в тях специфични прагове
относно възлагането на загуби на акционерите и на кредиторите и вноската
на Фонда по конкретно действие по
преструктуриране.
2 . В случай че посочените в параграф
1 правила относно преструктурирането,
предвидени в Регламента за ЕМП, от
датата на първоначалното му приемане,
бъдат отменени или изменени по друг начин против волята на някоя договаряща
страна, включително бъдат приети правила
за споделяне на загуби по начин, който не
е равностоен или не води поне до същия
или не по-малко стриктен резултат от произтичащия съгласно Регламента за ЕМП,
от датата на първоначалното му приемане,
и посочената договаряща страна упражни
правата си съгласно международното публично право във връзка със съществена
промяна в обстоятелствата, всяка договаряща страна може на основание член 14
на настоящото споразумение да поиска от
Съда да провери наличието на съществена
промяна на обстоятелствата и произтичащите от това последици в съответствие с
международното публично право. В искането си всяка договаряща страна може да
изиска от Съда да прекрати действието на
дадена мярка, която е предмет на спора,
като в този случай се прилагат член 278 от
ДФЕС и членове 160 – 162 от процедурния
правилник на Съда.
3. Посочената в параграф 2 на настоящия
член процедура не засяга, нито влияе върху
възможността за използване на средствата
за правна защита, предвидени в членове
258, 259, 260, 263, 265 и 266 от ДФЕС.
Член 10
Спазване
 . Договарящите страни вземат необхо1
димите мерки в националните си правни
системи, за да осигурят спазване на за-
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дължението си за съвместно прехвърляне
на вноски в съответствие с настоящото
споразумение.
2 . Без да се засяга правомощието на Съда
съгласно член 14 от настоящото споразумение, Съветът за преструктуриране, като
действа по своя собствена инициатива
или по искане на която и да е договаряща
страна, може да прецени дали дадена договаряща страна не е спазила задължението
си за прехвърляне на вноски във Фонда,
установено в настоящото споразумение.
А ко Съветът за преструктуриране установи,
че дадена договаряща страна не е спазила
задължението си за прехвърляне на вноски,
той определя срок, в който тази договаряща страна да вземе необходимите мерки,
за да сложи край на нарушението. Ако
съответната договаряща страна не вземе
необходимите мерки, за да сложи край на
нарушението в срока, определен от Съвета
за преструктуриране, използването на подразделенията на всички договарящи страни
съгласно член 5, параграф 1, буква б) се
изключва във връзка с преструктурирането
на институции, лицензирани в съответната
договаряща страна. Това изключване престава да се прилага от момента, в който
Съветът за преструктуриране определи,
че съответната договаряща страна е взела
необходимите мерки, за да сложи край на
нарушението.
3. Решенията на Съвета за преструктуриране съгласно настоящия член се вземат с
обикновено мнозинство от председателя и
членовете, посочени в член 43, параграф 1,
буква б) от Регламента за ЕМП.
Д Я Л

I V

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 11
Ратификация, одобряване или приемане и
влизане в сила
1 . Настоящото споразумение подлежи на
ратификация, одобряване или приемане от
подписалите го страни съобразно съответните им конституционни изисквания.
Инструментите за ратификация, приемане
или одобряване се депозират в Генералния
секретариат на Съвета на Европейския
съюз (наричан по-нататък „депозитарят“).
Депозитарят нотифицира другите подписали страни за всяко депозиране на актове
и за датата, на която е извършено.
2 . Нас т оя що т о споразу мен ие вл иза в
сила на първи я ден от втори я месец,
следващ датата, на която инструментите
за ратификация, одобряване или приемане са депозирани от подписалите страни,
участващи в Единния надзорен механизъм
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и в Единния механизъм за преструктуриране, които представляват не по-малко от
90 % от сбора на претеглените гласове
на всички държави членки, участващи в
Единния надзорен механизъм и в Единния
механизъм за преструктуриране, както е
определено в Протокол (№ 36) относно
преходните разпоредби, приложен към
ДЕС и ДФЕС.
Член 12
Прилагане
 . Настоящото споразумение се прилага
1
меж ду договарящите страни, които са
депозирали своите инструменти за ратификация, одобряване или приемане, при
условие че Регламентът за ЕМП е влязъл
в сила преди това.
2 . Без да се засяга параграф 1 от настоящия
член и при условие че настоящото споразумение е влязло в сила в съответствие с
член 11, параграф 2, то се прилага считано
от 1 януари 2016 г. между договарящите
страни, участващи в Единния надзорен
механизъм и в Единния механизъм за
преструктуриране, които са депозирали
своите инструменти за ратификация, одобряване или приемане към тази дата. Ако
настоящото споразумение не е влязло в
сила към 1 януари 2016 г., то се прилага
считано от датата на влизането му в сила
между договарящите страни, участващи в
Единния надзорен механизъм и в Единния
механизъм за преструктуриране, които са
депозирали своите инструменти за ратификация, одобряване или приемане към
тази дата.
3. За договарящите страни, участващи в
Единния надзорен механизъм и в Единния
механизъм за преструктуриране, които не
са депозирали своите инструменти за ратификация, одобряване или приемане към
датата на прилагане съгласно параграф 2,
настоящото споразумение се прилага считано от първия ден на месеца след депозирането на съответния техен инструмент за
ратификация, одобряване или приемане.
4 . Настоящото споразумение не се прилага за договарящите страни, които са
депозирали своите инструменти за ратификация, одобряване или приемане, но не
участват в Единния надзорен механизъм и
в Единния механизъм за преструктуриране
към датата на прилагане на настоящото
споразумение. Тези договарящи страни
обаче са страни по специалното споразумение, посочено в член 14, параграф 2,
считано от датата на прилагане на настоящо то споразу мение, за цели те на
сезирането на Съда със спорове относно
тълкуването и прилагането на член 15.
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 а договарящите страни, посочени в първа
З
алинея, споразумението се прилага считано от датата, на която поражда действие
решението за отмяна на дерогацията им,
така, както е определено в член 139, параграф 1 от ДФЕС, или на дерогацията им,
така, както е посочено в Протокола за
някои разпоредби относно Дания, или ако
няма такова решение, считано от датата
на влизане в сила на решението на ЕЦБ
относно тясното сътрудничество, посочено
в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 1024/2013.
Б ез да се засяга член 8, настоящото споразумение престава да се прилага за договарящите страни, които са установили тясно
сътрудничество с ЕЦБ съгласно член 7,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013,
от датата на окончателното прекратяване
на това тясно сътрудничество в съответствие с член 7, параграф 8 от посочения
регламент.

на подразделенията на всички договарящи
страни съгласно член 5, параграф 1, буква
б) се изключва във връзка с преструктурирането на институции, лицензирани в
съответната договаряща страна.
2 . Настоящият член представлява специално споразумение между договарящите
страни по смисъла на член 273 от ДФЕС.
3. Държавите членки, чиято парична единица не е еврото и които не са ратифицирали настоящото споразумение, могат да
нотифицират депозитаря за намерението си
да участват в специалното споразумение,
предвидено в параграф 2 от настоящия
член, за целите на сезирането на Съда с
всеки спор относно тълкуването и прилагането на член 15. Депозитарят уведомява
договарящите страни за нотификацията
на съответните държави членки, като от
този момент последните стават страна по
специалното споразумение, посочено в
параграф 2 от настоящия член, за целите,
описани в настоящия параграф.

Член 13
Присъединяване

Член 15
Компенсация

 астоящото споразумение е открито за
Н
присъединяване на държави членки, различни от договарящите страни. При спазване на условията на член 8, параграфи
1 – 3 присъединяването става ефективно
от момента на депозиране на инструмента
за присъединяване при депозитаря, който
нотифицира за това останалите договарящи страни. След като договарящите
страни установят неговата автентичност,
текстът на настоящото споразумение на
официалния език на присъединяващата се
държава членка, който е и официален език
на институциите на Съюза, се депозира в
архивите на депозитаря като автентичен
текст на настоящото споразумение.

 . Договарящите страни се задължават
1
да възстановят съвместно, своевременно
и със съответните лихви на всяка държава
членка, която не участва в Единния надзорен механизъм и в Единния механизъм за
преструктуриране („неучастваща държава
членка“), сумата, която тази неучастваща
държава членка е изплатила под формата
на собствени средства, съответстващи на
използването на общия бюджет на Съюза,
в случай на извъндоговорна отговорност
и свързаните с нея разходи, във връзка с
упражняването на правомощия от институциите на Съюза съгласно Регламента за
ЕМП.
2 . Сумата, с която се смята, че всяка от
неучастващите държави членки е допринесла за извъндоговорната отговорност
и свързаните с нея разходи, се определя
пропорционално на брутния є национален
доход, определен в съответствие с член 2,
параграф 7 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета1 или всеки последващ акт
на Съюза, който го изменя или отменя.
3. Разходите за компенсация се разпределят между договарящите страни пропорционално на размера на брутния им
национален доход, определен в съответствие
с член 2, параграф 7 от Решение 2007/436/
ЕО, Евратом на Съвета или всеки последващ акт на Съюза, който го изменя или
отменя.

Член 14
Уреждане на спорове
1 . Когато договаряща страна не е съгласна
с друга договаряща страна относно тълкуването на някоя от разпоредбите на настоящото споразумение или когато смята, че
друга договаряща страна не е изпълнила
задъл женията си съгласно настоящото
споразумение, тя може да отнесе въпроса
до Съда. Решението на Съда е обвързващо
за страните по делото.
А ко Съдът установи, че договаряща страна
не е изпълнила задълженията си съгласно
настоящото споразумение, тази договаряща
страна взема необходимите мерки, за да
се съобрази с решението в срок, който се
определя от Съда. Ако съответната договаряща страна не вземе необходимите
мерки, за да преустанови нарушението в
срока, определен от Съда, използването
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Решение на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските
общности (OВ, L 163, 23.06.2007 г., стр. 17).
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4 . Сумите се възстановяват на неучастващите държави членки на датите, на които
по сметките, посочени в член 9, параграф 1
от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на
Съвета1 или всеки последващ акт на Съюза,
който го изменя или отменя, се вписват
сумите, съответстващи на плащанията от
бюджета на Съюза за уреждане на извъндоговорната отговорност и свързаните с
нея разходи след приемане на свързания с
това коригиращ бюджет.
В сички лихви се изчисляват в съответствие
с разпоредбите относно лихвите за суми,
предоставени със закъснение, приложими
по отношение на собствените ресурси на
Съюза. Сумите се преобразуват между националните валути и еврото по обменния
курс, определен в съответствие с член 10,
параграф 3, първа алинея от Регламент
(ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета или
всеки последващ акт на Съюза, който го
изменя или отменя.
5. Комисията координира всички действия
по възстановяване на суми от договарящите
страни в съответствие с критериите, определени в параграфи 1 – 3. Координиращата
роля на Комисията включва изчисляване
на базата за извършване на плащанията,
изготвяне на уведомления до договарящите страни, с които се изисква плащане, и
изчисляване на дължимите лихви.
Член 16
Преразглеждане
1 . Най-късно в рамките на две години от
датата на влизане в сила на настоящото
споразумение и на всеки 18 месеца след
това Съветът за преструктуриране прави
оценка и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за изпълнението
на настоящото споразумение, и по-специално за правилното функциониране на
взаимното използване на Фонда и неговото
въздействие върху финансовата стабилност
и вътрешния пазар.
2 . Най-късно в рамките на десет години
от датата на влизане в сила на настоящото споразумение въз основа на оценка на
опита от изпълнението, съдържащ се в
докладите на Съвета за преструктуриране в
съответствие с параграф 1, се предприемат
необходимите действия в съответствие с
ДЕС и ДФЕС с цел съществените разпоредби на настоящото споразумение да бъдат
включени в правната рамка на Съюза.
1

 егламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от
Р
22 май 2000 г. за прилагане на Решение 2007/436/
ЕО, Евратом относно системата за собствени
ресурси на Общностите (OВ, L 130, 31.05.2000 г.,
стр. 1), включително последващите изменения.
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Съставено в Брюксел на 21 май 2014 г. в
единствен оригинален екземпляр, като текстовете на английски, български, гръцки, датски,
естонски, ирландски, испански, италиански,
латвийски, литовски, малтийски, немски,
нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински,
френски, хърватски, чешки и шведски език са
еднакво автентични, и се депозира в архивите
на депозитаря, който изпраща заверено копие
на всяка от договарящите страни.
ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НАМЕРЕНИЕ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ И НА НАБЛЮДАТЕЛИТЕ НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНАТА
КОНФЕРЕНЦИЯ, КОИТО СА ЧЛЕНОВЕ
НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
КОИТО Д А БЪД АТ ДЕПОЗИРАНИ СЪС
СПОРАЗУМЕНИЕТО:
Декларация № 1:
 ри пълно спазване на процедурните изисП
квания на Договорите, на които се основава
Европейският съюз, договарящите страни и
наблюдателите на междуправителствената
конференция, които са членове на Съвета
на Европейския съюз, отбелязват, че целта
и намерението им е, освен ако всичките
те се споразумеят за друго:
a)	член 4, параграф 3 от Регламента за
ЕМП, към датата на първоначалното
му приемане, не се отменя или изменя;
б)	принципите и правилата, свързани с
инструмента за споделяне на загуби, да
не се отменят или изменят по начин,
който не е равностоен или не води поне
до същия или не по-малко стриктен
резултат от произтичащия съгласно
Регламента за ЕМП, към датата на
първоначалното му приемане.
Декларация № 2:
Подписалите се страни по Междуправителственото споразумение относно прехвърлянето
и взаимното използване на вноски в Единния
фонд за преструктуриране декларират, че ще
се стремят да завършат процеса на ратифицирането му в съответствие със съответните си
национални правни изисквания в рамките на
срок, който да позволи Единният механизъм за
преструктуриране да бъде напълно действащ
към 1 януари 2016 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОТОКОЛ ЗА ПОПРАВКА
НА СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕТО И ВЗАИМНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ВНОСКИ В ЕДИННИЯ ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ,
подписано в Брюксел на 21 май 2014 г.
(8457/14, 14.05.2014 г. и 8457/14 COR 1, 15.05.2014 г.)
1 . Страница EU/SRF/bg 18, член 1, параграф
1, буква б)
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Вместо:
„б) п о време на преходен период, който започва да тече от датата на прилагане на
настоящото споразумение, определена
съгласно член 12, параграф 2 от настоящото споразумение, и изтича на датата,
на която Фондът достигне целевото равнище, определено в член 68 от Регламента
за ЕМП, ...“
да се чете:
„б) п о време на преходен период, който започва да тече от датата на прилагане на
настоящото споразумение, определена
съгласно член 12, параграф 2 от настоящото споразумение, и изтича на датата,
на която Фондът достигне целевото равнище, определено в член 69 от Регламента
за ЕМП, ...“;
2 . Страница EU/SRF/bg 20, член 3, параграф 1
Вместо:
„1. Договарящите страни се задължават съвместно да прехвърлят необратимо във Фонда
вноските, които събират от институциите,
лицензирани на всяка от техните територии,
съгласно членове 69 и 70 от Регламента за
ЕМП ...“
да се чете:
„1. Договарящите страни се задължават съвместно да прехвърлят необратимо във Фонда
вноските, които събират от институциите,
лицензирани на всяка от техните територии,
съгласно членове 70 и 71 от Регламента за
ЕМП ...“;
3. Страница EU/SRF/bg 21, член 4, параграф 2
Вместо:
„ 2. Размерът на подразделенията на всяка
договаряща страна се равнява на общата сума
на вноските, които подлежат на плащане от
институциите, лицензирани на всички нейни
територии, в съответствие с членове 68 и 69 от
Регламента за ЕМП, както и с делегираните
актове и актовете за изпълнение, посочени
в тези членове.“
да се чете:
„ 2. Размерът на подразделенията на всяка
договаряща страна се равнява на общата сума
на вноските, които подлежат на плащане от
институциите, лицензирани на всички нейни
територии, в съответствие с членове 69 и 70 от
Регламента за ЕМП, както и с делегираните
актове и актовете за изпълнение, посочени
в тези членове.“;
4. Страница EU/SRF/bg 24, член 5, параграф 1,
първата алинея от буква б)
Вместо:
„б) На второ място, ако финансовите средства,
налични в подразделенията на съответните
договарящи страни, посочени в буква а),
не са достатъчни, за да бъде изпълнена
мисията на Фонда съгласно член 75 от
Регламента за ЕМП, ...“
да се чете:
„б) На второ място, ако финансовите средства,
налични в подразделенията на съответните
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договарящи страни, посочени в буква а),
не са достатъчни, за да бъде изпълнена
мисията на Фонда съгласно член 76 от
Регламента за ЕМП, ...“;
5. Страница EU/SRF/bg 25, член 5, параграф 1,
първата алинея от буква в)
Вместо:
„в) Н а трето място, ако финансовите средства, използвани в съответствие с буква
б), не са достатъчни, за да бъде изпълнена
мисията на Фонда съгласно член 75 от
Регламента за ЕМП, ...“
да се чете:
„в) Н а трето място, ако финансовите средства, използвани в съответствие с буква
б), не са достатъчни, за да бъде изпълнена
мисията на Фонда съгласно член 76 от
Регламента за ЕМП, ...“;
6 . Страница EU/SRF/bg 26, член 5, параграф 1,
първата алинея от буква г)
Вместо:
„г) Н а четвърто място, без да се засягат посочените в буква д) правомощия на Съвета за
преструктуриране, ако посочените в буква
в) финансови средства не са достатъчни, за
да покрият разходите по дадено действие по
преструктуриране, засегнатите договарящи
страни, посочени в буква а), прехвърлят във
Фонда извънредните последващи вноски
от институциите, лицензирани на съответните им територии, които са събрали
в съответствие с критериите, определени
в член 70 от Регламента за ЕМП.“
да се чете:
„г) Н а четвърто място, без да се засягат посочените в буква д) правомощия на Съвета за
преструктуриране, ако посочените в буква
в) финансови средства не са достатъчни, за
да покрият разходите по дадено действие по
преструктуриране, засегнатите договарящи
страни, посочени в буква а), прехвърлят във
Фонда извънредните последващи вноски
от институциите, лицензирани на съответните им територии, които са събрали
в съответствие с критериите, определени
в член 71 от Регламента за ЕМП.“;
7. С траница EU/SRF/bg 26, член 5, параграф 1,
първата алинея от буква д)
Вместо:
„д) А ко посочените в буква в) финансови
средства са недостатъчни за покриване
на разходите за конкретно действие по
п рес т ру к т у ри ра не и докол ко т о н я ма
незабавен достъп до посочените в буква
г) извънредни последващи вноски, включително поради причини, свързани със
стабилността на засегнатите кредитни
институции, Съветът за преструктуриране
може да упражни правомощието си да договори заеми в полза на Фонда или други
форми на подпомагане в съответствие с
членове 72 и 73 от Регламента за ЕМП или
правомощието си да извърши временни
прехвърл яни я меж ду подразделени ята
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в съответствие с член 7 от настоящото
споразумение.“
да се чете:
„д) А ко посочените в буква в) финансови
средства са недостатъчни за покриване
на разходите за конкретно действие по
п р е с т ру к т у ри ра не и докол ко т о н я ма
незабавен достъп до посочените в буква
г) извънредни последващи вноски, включително поради причини, свързани със
стабилността на засегнатите кредитни
институции, Съветът за преструктуриране
може да упражни правомощието си да договори заеми в полза на Фонда или други
форми на подпомагане в съответствие с
членове 73 и 74 от Регламента за ЕМП или
правомощието си да извърши временни
прехвърл яни я меж ду подразделени ята
в съответствие с член 7 от настоящото
споразумение.“;
8 . Страница EU/SRF/bg 27, член 5, параграф 2
Вместо:
„ 2. В съответствие с член 74 от Регламента
за ЕМП доходът от инвестирането на сумите,
прехвърлени във Фонда, се разпределя на всяко
подразделение пропорционално на наличните
в него финансови средства, с изключение на
вземанията или неотменимите ангажименти
за плащане за целите на член 75 от Регламента
за ЕМП, дължими от всяко подразделение.
В съответствие с член 75 от Регламента за
ЕМП доходът на инвестициите, свързани
с операциите по преструктуриране, които
Фондът може да предприеме, се разпределят
на всяко подразделение пропорционално на
вноските, предоставени от него за определено
действие по преструктуриране.“
да се чете:
„ 2. В съответствие с член 75 от Регламента
за ЕМП доходът от инвестирането на сумите,
прехвърлени във Фонда, се разпределя на всяко
подразделение пропорционално на наличните
в него финансови средства, с изключение на
вземанията или неотменимите ангажименти
за плащане за целите на член 76 от Регламента
за ЕМП, дължими от всяко подразделение.
В съответствие с член 76 от Регламента за
ЕМП доходът на инвестициите, свързани
с операциите по преструктуриране, които
Фондът може да предприеме, се разпределят
на всяко подразделение пропорционално на
вноските, предоставени от него за определено
действие по преструктуриране.“;
9. Страница EU/SRF/bg 27, член 6, параграф 1
Вместо:
„1. Договарящите страни правят необходимото, по целесъобразност, за да попълнят
повторно Фонда чрез предварителни вноски,
които се изплащат в сроковете, установени в
член 68, параграфи 2 и 3 и параграф 5, буква
а) от Регламента за ЕМП, в размер, равен
на необходимия за постигане на целевото
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равнище, посочено в член 68, параграф 1 от
Регламента за ЕМП.“
да се чете:
„1. Договарящите страни правят необходимото, по целесъобразност, за да попълнят
повторно Фонда чрез предварителни вноски,
които се изплащат в сроковете, установени в
член 69, параграфи 2 и 3 и параграф 5, буква
а) от Регламента за ЕМП, в размер, равен
на необходимия за постигане на целевото
равнище, посочено в член 69, параграф 1 от
Регламента за ЕМП.“

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания,
условията и реда за постъпване на държавна
служба в Държавна агенция „Национална
сигурност“ (обн., ДВ, бр. 90 от 2015 г.; изм.
и доп., бр. 18 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 3 думата „Съобщението“
се заменя със „Съобщение“.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. да не страдат от психични заболявания;“.
2. Създава се т. 3а:
„3а. да отговарят по медицински показатели за съответното направление на дейност
в ДАНС;“.
§ 3. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) Специфичните изисквания по чл. 5,
ал. 1, т. 1 и 3а може да не се прилагат, в
случай че кандидатът притежава специфични знания, умения и професионален опит от
важно значение за защита на националната
сигурност, относими към длъжността, за която
кандидатства.“
§ 4. В чл. 9, ал. 1 думите „т. 3“ се заменят
с „т. 3а“.
§ 5. В чл. 16, ал. 5 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество“.
§ 6. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „психологично изследване“ се заменят с „изследване на интелектуалните способности“.
2. В ал. 1 се създава т. 4а:
„4а. психологично изследване;“.
3. В ал. 2, изречение второ след думите
„начинът на провеждане“ се поставя запетая
и се добавя „елиминаторния праг“.
4. В ал. 5 думите „т. 1 – 3“ се заменят с
„т. 1 – 4“.
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§ 7. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 след думите „т. 3“ се поставя запетая и се добавя „3а“.
2. Създава се т. 6:
„6. при непреминаване на елиминаторните
прагове на етапите по чл. 19, ал.1, т. 1 – 4 и
6 и ал. 2.“
§ 8. В глава четвърта наименованието на
раздел VІ се изменя така:
„Раздел VІ
Класиране и допускане до следващите конкурсни етапи“.
§ 9. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 19, ал. 1, т. 1 – 3“
се добавя „и ал. 2“, а думите „следващия
конкурсен етап“ се заменят със „следващите
конкурсни етапи“.
2. В ал. 2 след думите „чл. 19, ал. 1, т. 1 – 3“
се добавя „и ал. 2“.
§ 10. В глава четвърта се създава раздел
VIа с чл. 27а и 27б:
„Раздел VІа
Изследване на интелектуалните способности
Чл. 27а. (1) Изследване на интелектуалните
способности се провежда с кандидатите, допуснати по реда на чл. 27, ал. 1, които отговарят
на специфичните изисквания по чл. 5, ал. 1,
т. 3, 3а и 5 – 7, чрез писмен тест.
(2) Изследванията по ал. 1 се провеждат и
оценяват по специализирана методика, утвърдена със заповед на председателя на ДАНС,
като резултатите се вписват в протокол.
Чл. 27б. Комисията обявява резултатите
от етапа „Изследване на интелектуалните
способности“ и допуска до участие в следващия конкурсен етап кандидатите, преминали
елиминаторния праг.“
§ 11. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 основният текст се изменя така:
„(1) Психологичното изследване се провежда с кандидатите на два етапа:“.
2. В ал. 1, т. 1 думите „писмен тест за
проверка и оценка на интелектуалните способности“ се заличават.
3. В ал. 2 думите „Изследванията по ал. 1“
се заменят с „Изследванията по ал. 1, т. 2“.
§ 12. В чл. 35, ал. 1 след думите „по чл. 19,
ал. 1 и ал. 2“ се добавя „при условията на
чл. 27, ал. 2“.
§ 13. В чл. 38, ал. 2 думите „и им се присъждат съответният ранг и степен“ се заменят
с „и им се присъжда ранг и степен на ранг“.
Председател:
Димитър Георгиев
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-4 от 2015 г. за кариерното развитие в
Държавна агенция „Национална сигурност“
(обн., ДВ, бр. 90 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 47
от 2016 г.)
§ 1. В чл. 6 думите „Обявлението за конкурса“ се заменят със „Заповедта по чл. 3, ал. 1“.
§ 2. В чл. 11, ал. 1 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество“.
§ 3. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Конкурсът по чл. 2, т. 1 се провежда на етапи с кандидатите, допуснати до
участие в конкурсната процедура, както следва:
1. писмен тест за изследване на интелектуалните способности;
2. психологично изследване, което включва
изследване с личностни въпросници и други
психодиагностични методи; индивидуално психологично интервю и полифизиографски тест;
3. структурирано интервю.
(2) Етапите по ал. 1, т. 1 и 2 се провеждат
от САДЧР по специализирани методики, утвърдени със заповед на председателя на ДАНС,
като резултатите се вписват в протокол, който
се предоставя на конкурсната комисия.
(3) Структурираното интервю се провежда
от конкурсната комисия съгласно специализирана методика, утвърдена със заповед на
председателя на ДАНС, като резултатите се
вписват в протокол.
(4) Етапите по ал. 1, т. 1 и 3 имат елиминаторен характер.
(5) При провеждане на структурираното
интервю се вземат предвид резултатите от
полифизиографския тест.“
§ 4. В чл. 16, ал. 1 думата „включва“ се
заменя със „се провежда на етапи с кандидатите, допуснати до участие в конкурса,
както следва:“.
§ 5. В чл. 21 д у мите „пси хологичното
изследване и структурираното интервю“ се
заменят с „етапите по чл. 15, ал. 1.“
§ 6. В чл. 22 думите „теста за проверка на
професионалните знания и структурираното
интервю“ се заменят с „етапите по чл. 16, ал. 1.“
§ 7. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 10 и 11:
„10. при непреминаване на елиминаторния
праг на теста за изследване на интелектуалните способности;
11. неподаване на съгласие за провеждане
на полифизиографски тест.“
2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 5 и 6“ се заменят
с „ал. 1, т. 5, 6 и 11“.
Председател:
Димитър Георгиев
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ДЪРЖАВЕН

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 546
от 13 декември 2018 г.

за изменение и допълнение на Техническит е
изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и
съоръженията, свързани с тях (обн., ДВ, бр. 92
от 2007 г.; посл. изм. и доп., бр. 102 от 2017 г.)
На основание чл. 32, т. 2 от Закона за
електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 5 думите „и стандартизационните
документи“ се заличават.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Електронните съобщения чрез мрежите по чл. 2 се осъществяват само когато при
правилно монтиране, поддържане и използване по предназначение радиосъоръженията

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

съответстват на изискванията на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията, приета
с ПМС № 90 от 2016 г., Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост,
приета с ПМС № 47 от 2016 г., и Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на електрически съоръжения,
предназначени за използване в определени
граници на напрежението, приета с ПМС
№ 47 от 2016 г.“
2. В ал. 2 т. 1 се изменя и допълва така:
„1. инсталират, поддържат и използват
радиосъоръженията само по начин и предназначение, определени от производителя,
така че както при нормална работа, така и в
условията на неизправност да са гарантирани здравето и безопасността на хората и на
домашните животни и защитата на вещите;“.
§ 3. Приложение № 1 към чл. 4 се изменя
и допълва така:
„Приложение № 1
към чл. 4

ДОПУСТИМИ ЧЕСТОТНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНАТА РАДИОСЛУЖБА ОТ ВИДА „ТОЧК А
КЪМ ТОЧК А“
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРИ НА РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯТА

Честотен
обхват

КапациДопустими
Канално Дуплексно тет/вид
честотни
отстояние отстояние информаразпределения
ция

Минимална дължина на участък
при цифрова скорост
n × 2
Mbit/s
PDH,
STM-0

Допълнителни
PDH –
технически изисквания
4 × 34
към радиосъоръженията
Mbit/s,
SDH –
2 × STM-0,
по-висока

3600 – 3800 MHz CEPT/ERC
Забележка 1
REC 12-08,
Забележка 6
Анекс B,
Част 2

14 MHz;
7 MHz;
3,5 MHz

100 MHz

от
34 Mbit/s
до
4 Mbit/s

35 км

35 км

ATPC, ACАP.
Антени – клас не по-нисък
от клас 3 с диаметър не
по-малък от 1,2 м

3800 – 4200 MHz ITU-R F.382-8
Забележка 6
CEPT/ERC/
REC 12-08,
Анекс B,
Част 1

29 MHz

213 MHz

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2

35 км

35 км

ATPC, ACАP или CCDP.
Антени с високи експлоатационни характеристики и
клас не по-нисък от клас 3
с диаметър не по-малък от
1,8 м, широчина на главния
лъч на ниво минус 3 dB < 3,0
grad и отношение фронт-тил
не по-малко от 58 dB

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2

35 км

20 км

ATPC, ACCP и/или CCDP,
XPIC за лента 40 MHz;
ATPC, CCDP, XPIC за лента
29,65 MHz.
Антени с високи експлоатационни характеристики и
клас не по-нисък от клас 3
с диаметър не по-малък от
1,2 м, широчина на главния
лъч на ниво минус 3 dB < 3,0
grad и отношение фронт-тил
не по-малко от 58 dB

5925 – 6425 MHz
(6 GHz нисък
обхват)
Забележка 2
Забележка 6

CEPT/ERC/
29,65 MHz, 252,04 MHz,
REC 14-01,
40 MHz
240 MHz
Анекс 1
ITU-R F.383-9,
основно разпределение
по фиг. 1
(A, В и С)
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КапациДопустими
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ция
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Минимална дължина на участък
при цифрова скорост
n × 2
Mbit/s
PDH,
STM-0

Допълнителни
PDH –
технически изисквания
4 × 34
към радиосъоръженията
Mbit/s,
SDH –
2 × STM-0,
по-висока

6425 – 7125 MHz
(6 GHz висок
обхват)
Забележка 6

ITU-R F.384-11,
CEPT/ERC/
REC 14-02,
Анекс 1

40 MHz,
30 MHz

340 MHz

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2

35 км

15 км

ATPC, ACCP или CCDP,
XPIC.
Антени с високи експлоатационни характеристики и
клас не по-нисък от клас 3
с диаметър не по-малък от
1,2 м, широчина на главния
лъч на ниво минус 3 dB < 3,0
grad и отношение фронт-тил
не по-малко от 60 dB

7125 – 7425 MHz
(7 GHz нисък
обхват)
Забележка 6
Забележка 8

ITU-R F.385-8
(основно разпределение по
фиг. 1)

28 MHz,
14 MHz,
7 MHz

161 MHz

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2

25 км

15 км

ATPC, ACAP.
Антени с високи експлоатационни характеристики и
клас не по-нисък от клас 3
с диаметър не по-малък от
1,2 м,широчина на главния
лъч на ниво минус 3 dB < 2,3
grad и отношение фронт-тил
не по-малко от 65 dB

7425 – 7725 MHz
(7 GHz висок
обхват)
Забележка 6
Забележка 8

ITU-R F.385-8
(основно разпределение
по фиг. 1)

28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

161 MHz

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2

20 км

15 км

ATPC, ACAP.
Антени с високи експлоатационни характеристики и
клас не по-нисък от клас 3
с диаметър не по-малък от
1,2 м, широчина на главния
лъч на ниво минус 3 dB < 2,3
grad и отношение фронт-тил
не по-малко от 65 dB

7725 – 8275 MHz ITU-R F.386-9, 29,65 MHz,
311,32
Забележка 2
Анекс 6
28 MHz,
MHz;
Забележка 6
14 MHz,
148,25
Забележка 7
7 MHz,
MHz или
3,5 MHz 148,5 MHz

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2

20 км

10 км

ATPC, ACAP.
Антени с високи експлоатационни характеристики
и клас не по-нисък от клас
3 с диаметър не по-малък
от 1,2 м за лента 29,65 MHz
и препоръчително с диаметър не по-малък от 1,2 м
за ленти 3,5 MHz, 7 MHz,
14 MHz и 28 MHz

7900 – 8500 MHz
Забележка 2
Забележка 6
Забележка 9

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2

20 км

8 км

ATPC, ACAP, CCDP, XPIC.
Антени с високи експлоатационни характеристики и
клас не по-нисък от клас 3
с диаметър не по-малък от
1,2 м, широчина на главния
лъч на ниво минус 3 dB <
2,3 grad и отношение фронттил не по-малко от 64 dB

от 140
Mbit/s до
4 Mbit/s
PDH
мрежи,
eдно- и
двупосочни РРУ
за пренос
на радиопрограми
(РП) и
телевизия
(ТВ)

-

-

Антени – клас не по-нисък
от клас 3, диаметър не помалък от 0,8 м

CEPT/ECC/
REC (02)06,
Анекс 2
ITU-R F.386-9,
Анекс 2

10,15 – 10,68 GHz CEPT/ERC/
Забележка 2
REC 12-05,
Анекс А
ITU-R F.746-9,
Анекс 2
национално
разпределение
ITU-R F.1568-1

28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

310 MHz
119 MHz,
126 MHz

28 MHz,
350 MHz
14 MHz,
за ERC
7 MHz, REC 12-05
3,5 MHz
или
20 MHz
или със
стъпка
0,25 MHz
по ITU-R
F.1568-1
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отстояние отстояние информаразпределения
ция

ITU-R F.387-12,
Забележка 3
по отношение
на CEPT/
ERC/REC
12-06

40 MHz,
(3,5 MHz,
7 MHz и
14 MHz в
канал 1)

530 MHz

56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

266 MHz

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2

17,7 – 19,7 GHz
Забележка 5
Забележка 6

ITU-R F.595-10 220 MHz, 1010 MHz
CEPT/ERC
110 MHz,
REC 12-03
55 MHz,
27,5 MHz,
13,75 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

22,0 – 23,6 GHz

CEPT/ERC
T/R 13-02
Анекс А

112 MHz,
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

26 GHz, дуплексно спрегнатите
ленти
24,91 – 25,45/
25,92 – 26,5 GHz
канали с номера
от 14 до 32 включително

ITU-R F.748-4
Анекс 1,
CEPT/ERC/
T/R 13-02,
Анекс B

С Т Р. 8 3

Минимална дължина на участък
при цифрова скорост
n × 2
Mbit/s
PDH,
STM-0

6 км

За канали от 2 до 12 вкл.:
ATPC, ACCP или CCDP,
XPIC.
Антени с високи експлоатационни характеристики
и клас не по-нисък от клас
3 с диаметър не по-малък
от 1,2 м;
За канал 1: Антени с клас
не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 0,8 м

12 км

6 км

AT PC , ACA P. А н т ен и с
висок и експлоатационни
характеристики и клас не
по-нисък от клас 3, диаметър на антените не помалък от 1,2 м

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2

6 км

3 км

ATPC, ACAP или CCDP,
XPIC.
Антени с високи експлоатационни характеристики и
клас не по-нисък от клас 3
с диаметър не по-малък от
0,6 м, широчина на главния
лъч на ниво минус 3 dB <
1,9 grad

1008 MHz

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2

4 км

2 км

ATPC, ACAP или CCDP за
ленти 28 и 56 MHz.
Антени – клас не по-нисък
от клас 3

112 MHz,
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

1008 MHz

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2

3 км

2 км

ATPC, ACAP или CCDP.
Антени – клас не по-нисък
от клас 3

28 GHz
CEPT/ERC/
лента 27828,50 – REC T/R 1327940,50 MHz
02, Анекс C
ITU-R F.748-4
Анекс 2

28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

еднопосочни
участъци
(без дуп
лекс)

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2

-

-

ATPC, ACAP.
Антени – клас не по-нисък
от клас 3

28 GHz,
27940,50
28444,50
28948,50
29452,50

CEPT/ERC/
REC T/R 1302, Анекс C
ITU-R F.748-4
Анекс 2

112 MHz,
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

1008 MHz

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2

-

-

ATPC, ACAP или CCDP.
Антени – клас не по-нисък
от клас 3

31,0 – 31,3 GHz

ECC REC(02)
02
ITU-R F.746-10,
Анекс 6

28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

140 MHz
за FDD

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2

-

-

ATPC, ACAP или CCDP.
Антени – клас не по-нисък
от клас 3

31,8 – 33,4 GHz

ERC/REC/
112 MHz,
(01)02
56 MHz,
ITU-R F.1520-3, 28 MHz,
Анекс 1
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

812 MHz

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2

-

-

ATPC, ACAP или CCDP.
Антени – клас не по-нисък
от клас 3

12,75 – 13,25 GHz CEPT/ERC/
Забележка 6
REC 12-02
ITU-R F.497-7

ленти
–
MHz/
–
MHz

съгласно
13 км
стандарт (без каETSI EN
нал 1)
302 217-2;
едно- и
двупосочни РРУ за
пренос на
РП и ТВ в
канал 1

Допълнителни
PDH –
технически изисквания
4 × 34
към радиосъоръженията
Mbit/s,
SDH –
2 × STM-0,
по-висока
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Минимална дължина на участък
при цифрова скорост
n × 2
Mbit/s
PDH,
STM-0

Допълнителни
PDH –
технически изисквания
4 × 34
към радиосъоръженията
Mbit/s,
SDH –
2 × STM-0,
по-висока

37,0 – 39,5 GHz

CEPT/ERC/
112 MHz,
T/R REC 12-01, 56 MHz,
Анекс А
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

1260 MHz

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2

-

-

ATPC, ACAP или CCDP.
Антени – клас не по-нисък
от клас 3

51,4 – 52,6 GHz

CEPT/ERC/
112 MHz,
REC 12-11,
56 MHz,
Анекс 1
28 MHz,
ITU-R F.1496-1 14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

616 MHz

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2

-

-

Антени – клас не по-нисък
от клас 3

55,78 – 57 GHz

CEPT/ERC/
112 MHz,
REC 12-12
56 MHz,
ITU-R F.1497-2, 28 MHz,
Анекс 1
14 MHz

616 MHz
за FDD

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2

-

-

Антени – клас не по-нисък
от клас 3

57,0 – 64,0 GHz
(57,0 – 59,0 GHz,
59,0 – 63,0 GHz
63,0 – 64 GHz)

ECC/REC/
(09)01
ITU-R F.1497-2,
Анекс 2

n × 50
MHz
(FDD/
TDD)

3500 MHz
за FDD

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2

-

-

Антени – клас не по-нисък
от клас 3

64,0 – 66,0 GHz

ECC/REC/
(05)02, Анекс 3
ITU-R F.1497-2,
Анекс 3

n × 50
MHz
(FDD/
TDD)

950 MHz
за FDD

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2

-

-

Антени – клас не по-нисък
от клас 3

71 – 76 GHz
ECC/REC/
сдвоен с обхват (05)07
81 – 86 GHz

n × 250
MHz

10000 MHz съгласно
за FDD
стандарт
ETSI EN
302 217-2

-

-

Антени – клас не по-нисък
от клас 3

92 – 95 GHz
(92 – 94 GHz и
94,1 – 95 GHz)

n × 50
MHz
(FDD/
TDD)

1500 MHz
за FDD

-

-

-

ECC/REC/
(14)01,
Анекс 3

-

Забележки:
1. Използването на този честотен обхват е ограничено само до съществуващите радиорелейни системи,
като не се допуска предоставяне на честотен ресурс за нови радиорелейни участъци.
2. Използването на този честотен обхват е ограничено само до цифрови радиорелейни системи.
3. Използването на този честотен обхват е ограничено до ползване за международна свързаност на
мрежи от неподвижната радиослужба.
4. (отм.)
5. Допуска се използването на антени с диаметър 0,3 м клас 3 с високи експлоатационни характеристики за високопланински терени с надморска височина над 1000 м.
6. При специфични характеристики на трасето дължината на участъка може да бъде по-малка от
нормираната в таблицата. Такива условия са: голяма денивелация на трасето, значителна част от трасето
е разположена над водна площ, високопланински терен или силно застроена градска среда и когато РР
участък е част от магистрална РР мрежа.
7. В честотния обхват 7725 – 7995 MHz има национално разпределение на основата на ITU-R F.386-8,
Анекс 6.
8. В този честотен обхват използваната версия на Препоръка ITU-R F.385 е 8.
9. В честотния обхват 8275 – 8500 MHz приложението на Препоръка ITU-R F.386-8, Анекс 2 се ограничава само до съществуващи цифрови радиорелейни системи с дуплексно отстояние 119 MHz и 126 MHz.
10. За цитираните стандарти и препоръки на ETSI, ITU и СЕРТ/ECC се използват последните им
версии, освен в случаите, в които е указано друго.
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Използвани термини и съкращения в приложение № 1:
РРУ
ATPC, Automatic Transmit Power Control
SDH, Synchronous Digital Hierarchy
PDH, Plesiochronous Digital Hierarchy
АCАP, Adjacent-Channel Alternative
Polarization
АCCP, Adjacent-Channel Dual Polarization
CCDP, Co-Channel Dual Polarization
XPIC, Cross-polar Interference Canceller
ITU, International Telecommunication
Union
СЕРТ, European Conference of Postal and
Telecommunications
ERC, European Radiocommunications
Committee
ETSI, European Telecommunication
Standardization Institute
ECC, Electronic Communications Committee
FDD, Frequency division duplex
TDD, Time division duplex
Клас на антена

радиорелеен участък
автоматично регулиране на предавателната мощност
синхронна цифрова йерархия
плезиохронна цифрова йерархия
алтернативна поляризация на носещата в съседен канал
еднаква поляризация на носещата в съседен канал
двойна поляризация на носещата в един и същ радиоканал
устройство за потискане на поляризационните смущения с
обратна поляризация
Международен съюз по далекосъобщения
Европейска конференция по пощи и далекосъобщения
Европейски комитет по радиосъобщения
Европейски институт по стандартизация в далекосъобщенията
Комитет по електронни съобщения към СЕРТ
разделяне на дуплексните канали по честота
разделяне на дуплексните канали по време
характеристики и изисквания на антена за конкретен честотен
обхват съгласно БДС EN 302 217-4
“

§ 4. Приложение № 2 към чл. 4 се изменя и допълва така:

„Приложение № 2
към чл. 4

ДОПУСТИМИ ЧЕСТОТНИ ОБХВАТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ
ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ FWA МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРИ
1. Мрежи за неподвижен безжичен достъп (FWA) в обхвата 26 GHz.
1.1. Допустими обхвати и честотни разпределения:
Честотен
обхват

Допустими честотни
разпределения

Допустими ширини
на канала

Дуплексно
отстояние
при използване на FDD

Технология на
организация на
дуплексната
връзка

26 GHz
на принципа на обе24,549 – 24,885/
ECC/REC (11)01
диняване със стъпка
1008 MHz
FDD или TDD
25,557 – 25,893 GHz
28 MHz
1.2. Технически характеристики и параметри.
1.2.1. Гранични стойности на максималната спектрална плътност на мощността за ЦС и КС.
Таблица 3

Вид на
станцията

Препоръчителни максимални стойности за
Спектрална плътност на макопределяне границите на e.i.r.p.
сималната еквивалентна изо
тропно излъчена мощност e.i.r.p. Максимална спектрална
Коефициент на усил(включително толерансите и
плътност на мощността
ване на антената*
обхвата на ATPC)
на антенния вход*

Централна
станция (ЦС)

+40 dBm/MHz

+20 dBm/MHz

20 dBi

Крайна станция
(КС)

+60 dBm/MHz

+17 dBm/MHz

43 dBi

* Евентуалното надвишаване на някоя от посочените максимални стойности трябва да се компенсира
с намаляване на другата съставка на еквивалентната изотропно излъчена мощност.
Граничните стойности не се отнасят за централни станции, използващи адаптивни или разнесени антени.
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1.2.2. Гранични стойности за излъчванията извън честотните блокове (маска за границите на чес
тотните блокове за ЦС и КС):
30
20

Крайни станции (КС) (КС – ЦС)
Централни станции (ЦС) (ЦС – КС)

+11

e.i.r.p. (dBW/ MHz)

10

0

-52

0
-10

-9
-19

-20

-30
-39

-40
50
-60

Честота (MHz)

-32

-52

-50

-14

0

14

50

100

Използвани термини и съкращения в приложение № 2:
ECC, Electronic Communications Committee
FDD, Frequency division duplex
TDD, Time division duplex
ATPC, Automatic Transmit Power Control
e.i.r.p.

Комитет по електронни съобщения към СЕРТ
Разделяне на дуплексните канали по честота
Разделяне на дуплексните канали по време
Автоматично регулиране на предавателната мощност
Еквивалентната изотропно излъчена мощност

§ 5. Приложение № 3 към чл. 5 се изменя и допълва така:

“

„Приложение № 3
към чл. 5

СПИСЪК НА СТАНДАРТИТЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ
ОТ НЕПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА

БДС EN 302 217-1

БДС EN 302 217-2
БДС EN 302 217-4
БДС EN 302 326-1
БДС EN 302 326-2

БДС EN 302 326-3

БДС EN 301 390

Стандарт
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания към съоръжения и антени
за връзка от точка до точка. Част 1: Преглед, общи характеристики и независими
от системата изисквания
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания към съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 2: Цифрови системи, работещи в честотен
обхват от 1,3 GHz до 86 GHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания към съоръжения и антени
за връзка от точка до точка. Част 4: Антени
Неподвижни системи за радиовръзка. Съоръжения и антени за връзка до много точки.
Част 1: Преглед и изисквания за цифрови системи за радиовръзка до много точки
Неподвижни системи за радиовръзка. Съоръжения и антени за връзка до много точки.
Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) към цифрови съоръжения за радиовръзка до много точки
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения и антени за връзка от много точки.
Част 3: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) за радиоантени за връзка от много точки
Фиксирани радиосистеми. Системи за предаване от точка до точка и от точка до
много точки. Нежелани излъчвания и устойчивост на приемника на съоръжението/
антенния извод на цифрови фиксирани радиосистеми
“

Заключителна разпоредба
§ 6. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Иван Димитров
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД
№ ЗЦУ-1899 от 18 декември 2018 г.
№ РД-05-1054 от 20 декември 2018 г.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 4, 7 и 18 от
Закона за Националната агенция за приходите
и чл. 9, т. 1, чл. 20, ал. 5 във връзка с ал. 1 и 4
от Закона за статистиката (ЗСт), чл. 92, ал. 3,
чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 от
Закона за корпоративното подоходно облагане
(ЗКПО), чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ),
чл. 27, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч),
както и с оглед оптимизиране на процеса на
подаване на годишни отчети за дейността пред
Националния статистически институт (НСИ) и
Националната агенция за приходите (НАП), с
настоящата съвместна заповед определяме реда,
начина и сроковете за подаване на годишния
отчет за дейността (ГОД) и консолидирания
годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица (респондентите) съгласно посочените
по-горе разпоредби и утвърждаваме образци на
съответните формуляри, както следва:
I. Групи задължени лица, съдържание и
форма на ГОД и КГОД, разпространение на
формулярите:
А. Дефинират се следните групи юридически
и физически лица (респонденти), които през
2019 г. следва да подадат ГОД или КГОД за
тези, които подлежат на консолидиране:
1. нефинансови предприятия, несъставящи
ба ланс – физическ и лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на
Търговския закон, включително едноличните
търговци (ЕТ), както и физическите лица в
случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ;
2. нефинансови п редп ри я т и я, съставящ и
баланс;
3. предприятия в ликвидация или в несъстоятелност;
4. предприятия с нестопанска цел – сдружения и фондации, включително политически
партии, църкви, читалища и др.;
5. застрахователи;
6. инвестиционни предприятия – инвестиционни посредници, инвестиционни дружества,
управляващи дружества, договорни фондове и
дружества със специална инвестиционна цел;
7. пенсионноосигурителни дружества;
8. пенсионни фондове;
9. бюджетни предприятия;

10. банки.
Б. Съдържание и форма на ГОД и КГОД:
Съдържанието и формата на ГОД за 2018 г.,
който следва да подават отделните групи данъчнозадължени лица (респонденти) съгласно
чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 2, чл. 259,
ал. 3 от ЗКПО, чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 20,
ал. 5 във връзка с ал. 1 и 4 от ЗСт, са:
1. за нефинансовите предприятия, несъставящи баланс – съгласно приложение № 1;
2. за нефинансовите предприятия, съставящи
баланс – съгласно приложение № 2;
3. за предприятията в ликвидация или в
несъстоятелност – съгласно приложение № 3;
4. за предприятията с нестопанска цел – съгласно приложение № 4;
5. за застрахователите – съгласно приложение № 5;
6. за инвестиционните предприятия – съгласно приложение № 6;
7. за пенсионноосигурителни дружества – съгласно приложение № 7;
8. за пенсионните фондове – съгласно приложение № 8;
9. за бюджетните предприятия – статистически справки съгласно приложение № 9;
10. за банките – годишен финансов отчет
съгласно ЗСч и Международните счетоводни
стан дар т и (МСС) и стат ист и ческ и сп равк и
съгласно приложение № 9;
11. за лицата по раздел I, подраздел А, точки от 1 до 4, които са осъществявали дейност,
но приходите и разходите за дейността са под
500 лв. – декларация съгласно приложение № 11.
Съдържанието и формата на КГОД за 2018 г.,
който следва да подават отделните групи респонденти съгласно чл. 27, т. 2 от ЗСч и във
връзка със задължения на НСИ по изпълнение
на регламенти на Европейския съюз, са:
12. за нефинансовите предприятия, съставящи баланс – КГОД съгласно приложение № 12;
13. за застрахователите – К ГОД съгласно
приложение № 13;
14. за инвестиционните предприятия – КГОД
съгласно приложение № 14;
1 5. з а п е н с и о н н о о с и г у р и т е л н и д р у ж е ства – КГОД съгласно приложение № 15.
В. Предприятия, които нямат задължение
за подаване на ГОД:
1. Предприятия, които не са осъществявали
дейност по смисъла на ЗСч и нямат задължение
за подаване на ГОД, могат да подадат в НСИ
декларация (приложение № 11), с която да декларират икономическа неактивност за 2018 г.
2 . Във вр ъ зк а с о т м я нат а на ч л. 16 0 и
чл. 162, ал. 6 от ЗКПО (ДВ, бр. 98 от 2018 г.,
в сила от 1.01.2019 г.) за предприятията, които
през 2019 г. се прекратяват с ликвидация или
с обявяване в несъстоятелност, не е налице
задължение за подаване на ГОД през годината.
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Те могат да подадат в НСИ ГОД за предприятия
в ликвидация или в несъстоятелност за 2019 г.
(приложение № 10).
Г. При подаването на годишния отчет за
дейността лицата, включително на бюджетна
издръжка, притежаващи клонове, поделения,
дейности, звена и мероприятия, задължително
подават в НСИ отделни статистически справки
за своите поделения, клонове, дейности, звена
и мероприятия, включително и на територията на друга община, съгласно указанията към
всеки формуляр.
Д. Разпространение на формулярите:
1. Формулярите на ГОД и КГОД на лицата
по раздел I, подраздел А, точки от 1 до 8 и статистическите справки за лицата по т. 9 и 10 са
достъпни чрез официалните интернет страници
на НСИ и НАП: www.nsi.bg и www.nap.bg.
2. Комплекти от формулярите на ГОД на
хартиен носител за нефинансовите предприятия,
съставящи баланс, за предприятията с нестопанска цел и за инвестиционните предприятия ще
се предлагат срещу заплащане в териториалните
структури на НСИ.
3. Формулярът на ГОД на нефинансовите
предприятия, несъставящи баланс, на хартиен
носител ще се разпрост ран ява безплатно в
съответните териториални структури на НАП
и НСИ.
II. Срокове, условия и ред за подаване на
ГОД и КГОД:
А. Общи разпоредби:
1. Съгласно чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252,
ал. 2, чл. 259, ал. 3 от ЗКПО и чл. 51, ал. 1 от
ЗДДФЛ юридическите и физическите лица заедно с годишната данъчна декларация подават
и ГОД в срок до 1.04.2019 г. – за задължените
лица по ЗКПО, и в срок до 30.04.2019 г. – за
задължените лица по ЗДДФЛ.
Предприятията, които консолидират съгласно
глава трета, раздел IV от ЗСч, подават КГОД
в срок до 1.07.2019 г.
2. Годишният отчет за дейността на лицата
по раздел I, подраздел А може да бъде подаден
по един от следните начини:
2.1. По електронен път в реално време (online) чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационна система
(ИС) „Бизнес статистика“ на следния интернет
адрес – https://isbs.nsi.bg.
Годишният отчет за дейността с КЕП може
да бъде подаден от всички групи задължени
лица по раздел I, подраздел А, точки от 1 до 10.
Годишният отчет за дейност та се подава
задължително с КЕП от задължените лица по
раздел I, подраздел А, точки от 2 до 10, когато
те са данъчно задължени лица по ЗКПО.
Подаването на ГОД с КЕП следва да е приключило преди подаване по електронен път или
на хартиен носител (за лицата по раздел I, подраздел А, т. 1) на годишната данъчна декларация.
Отчетът се счита за подаден при преминаването
му в статус „Успешно обработен“. В годишната
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данъчна декларация задължително се отбелязва уникалният идентификатор (входящ номер)
на успешно обработения отчет в ИС „Бизнес
статистика“. При приемането на декларацията
се извършва контрол за наличието и статуса
на въведени я отчет по посочени я у никален
идентификатор.
2 . 2 . По е л е к т р о н е н п ът в р е а л н о в р е ме (on-line) чрез използване на персона лен
идентификационен код (ПИК), издаден от НАП,
в ИС „Бизнес статистика“ на следния интернет
адрес – https://isbs.nsi.bg.
Годишният отчет за дейността с ПИК може
да бъде подаден единствено от лицата по раздел I, подраздел А, т. 1.
Подаването на ГОД с ПИК следва да е приключило преди подаване по електронен път или
на хартиен носител (за лицата по раздел I, подраздел А, т. 1) на годишната данъчна декларация.
Отчетът се счита за подаден при преминаването
му в статус „Успешно обработен“. В годишната
данъчна декларация задължително се отбелязва уникалният идентификатор (входящ номер)
на успешно обработения отчет в ИС „Бизнес
статистика“. При приемането на декларацията
се извършва контрол за наличието и статуса
на въведени я отчет по посочени я у никален
идентификатор.
2.3. На хартиен носител:
Хартиени формуляри на ГОД се подават
единствено с годишната данъчна декларация
на хартиен носител (за лицата по раздел I,
подраздел А, т. 1) в съответните териториални
структури на НАП, по пощата с известие за
доставка (обратна разписка) или в пощенската
станция.
Приетата на хартиен носител годишна данъчна декларация получава уникален входящ
номер, който задължително се записва като
входящ номер и на ГОД.
Б. Специфични разпоредби, прилагани за
различните групи лица:
1. За банките:
Лицата по раздел I, подраздел А, т. 10 подават
частта от ГОД, представляващ статистически
справки, съгласно приложение № 9 по реда на
раздел II, подраздел А, т. 2.1 от настоящата
заповед.
Годишният финансов отчет, изготвен съгласно ЗСч и МСС, се подава заедно с годишната
данъчна декларация.
2. За лицата, които подлежат на консолидиране съгласно глава трета, раздел IV от ЗСч:
Лицата по раздел I, подраздел А, т. 2, 5, 6 и
7, които подлежат на консолидиране, подават
КГОД съгласно съответното приложение (от
№ 12 до № 15) по реда на раздел II, подраздел А,
т. 2.1 от настоящата заповед. Подаването на
КГОД е възможно само след наличие на ГОД
със статус „Успешно обработен“ в ИС „Бизнес
статистика“.
3. За лицата, които нямат задължение за
подаване на годишна данъчна декларация за
2018 г., но са длъжни да представят ГОД за

БРОЙ 4
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2018 г., съгласно чл. 20, ал. 5 във връзка с ал. 1
и 4 от ЗСт подават ГОД единствено в информационната система на НСИ или в съответната
териториална структура на НСИ на хартиен
носител.
4. Лицата по раздел I, подраздел А, точки
от 1 до 4, които са осъществявали дейност,
но приходите и разходите за дейността са под
500 лв., подават декларация съгласно приложение № 11 в информационната система на НСИ
или заедно с годишната данъчна декларация (за
лицата по раздел I, подраздел А, т. 1) на хартиен
носител в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка
(обратна разписка) или в пощенската станция.
Приетата на хартиен носител годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер,
който задължително се записва като входящ
номер и на декларацията (приложение № 11).
5. Лицата, които не са осъществявали дейност
по смисъла на ЗСч, могат да подадат декларация
(приложение № 11) в информационната система на НСИ или в съответната териториална
структура на НСИ на хартиен носител.
6. Лицата, които поради отмяната на чл. 160
и ч л . 162 , а л . 6 о т ЗК ПО ( Д В, б р. 9 8 о т
2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) н ямат задължение за подаване на ГОД през течение на
годината, в случаите на прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност
през 2019 г. могат да пода дат ГОД (приложение № 10) в информационната система на
НСИ или в съответната териториална структура
на НСИ на хартиен носител.
В. Допълнителни разпоредби:
1. След изт и чане на законоустановени те
с р окове з а пода ва не на г од и ш н и да н ъч н и
дек ларации по ЗК ПО/ЗДДФЛ и на ГОД за
2018 г. лицата по раздел I, подраздел А имат

ВЕСТНИК
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възможност еднократно в срок до 30.09.2019 г.
да подадат нова ГДД съгласно чл. 92 от ЗКПО/
чл. 50 от ЗДДФЛ на основание чл. 75, ал. 3 от
ЗКПО/чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ и да коригират
данните в ГОД по един от следните начини:
1.1. По електронен път чрез подаване на
коригиращ ГОД в ИС „Бизнес статистика“ по
реда на раздел II, подраздел А, т. 2.1 и 2.2 от
настоящата заповед преди подаване по електронен път на коригираща ГДД.
1.2. На хартиен носител (за лицата по раздел I,
подраздел А, т. 1) чрез подаване на коригираща
ГДД и коригиращ ГОД по реда на раздел II,
подраздел А, т. 2.3 от настоящата заповед.
2. В случаите, когато не се налага подаване
на нова ГДД по реда на чл. 75, ал. 3 от ЗКПО/
чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, а се коригират само
данните в ГОД, се подава еднократно в срок
до 30.09.2019 г. коригиращ ГОД за 2018 г. по
електронен път в ИС „Бизнес статистика“ или
на хартиен носител със заявление за корекции
в ЦУ на НСИ.
Заповедта влиза в сила от 1.01.2019 г. и е със
срок на действие до 31.12.2019 г.
Заповедта се обнародва в „Държавен вестник“
в съответствие с чл. 20, ал. 5 от ЗСт.
Заповедта се п ублик у ва на официа лните
интернет страници на НАП и НСИ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагаме на ресорния заместник изпълнителен
директор на НАП, както и на ресорния заместник-председател на НСИ и главния секретар
на НСИ.
Председател на НСИ:
С. Цветарски

11252

Изпълнителен директор на НАП:
Г. Димитрова

С Т Р.
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Приложение 1

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА,
НЕСЪСТАВЯЩИ БАЛАНС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички нефинансови предприятия, несъставящи баланс, на основание чл. 20 от Закона
за статистиката.
Годишният отчет за дейността се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов
одит и съгласно чл. 29, ал. 3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лв. през 2018 г., а също и от
физическите лица по чл. 20, ал. 3 от Закона за статистиката, чл. 26, ал. 7 и чл. 29а, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
(ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2018 г. и ЗДДФЛ, в срок до 30 април 2019 година.
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за
статистиката и чл. 83 от ЗДДФЛ.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието през 2018 година

2.

Отчет за приходите и разходите за 2018 година

3.

Справка за таксите и комисионните, начислени за 2018 година

4.

Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2018 година

5.

Справка за данъците и таксите през 2018 година

6.

Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2018 година

7.

Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2018 година

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс **

Телефони **
Забележка: Попълват се данните на предприятието, а не на счетоводното предприятие.

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

Район *
Код по ЕКАТТЕ
Код на поречие

III. Икономическа дейност
№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
нетните приходи от
продажби през 2018 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 2018 година. За тяхното описание трябва да се използва
Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg.
* Попълва се за Столична община и градовете Пловдив и Варна.
** В първата клетка се вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.
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IV. Социално предприятие
Вашето предприятие “социално предприятие” ли е?

ДА

НЕ

„Социалното предприятие“ се определя като оператор в социалната икономика, чиято основна цел е постигането на положително
измеримо социално въздействие, а не генерирането на печалба в полза на собственици или акционери. В случай на разпределяне на
печалба между акционери и собственици социалното предприятие е въвело предварително определени процедури и правила за такова
разпределение, така че да не се накърнява постигането на основната му цел. То работи на пазара като предоставя социални услуги или
стоки на лица в неравностойно положение или използва метод на производство на стоки или услуги, в който е заложена социалната му
цел.
Предприятието Ви е „социално“ когато:
1. Над 50% от печалбата се инвестира за постигането на социални цели:
- Подпомагане на социално уязвими групи и/или лица в изолация;
- Опазване на околната среда;
- Социалноиновационна дейност;
- Осъществяване на други дейности, предоставяне и/или производство на услуги и стоки със социална цел;
и/или
2. Над 30% от персонала е нает и поради принадлежността си към социално уязвима група.

V. Фамилен бизнес
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашeто 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 или придобило
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 или придобило 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.
Пол на лицето, което управлява фамилния бизнес:

МЪЖ

ЖЕНА

БРОЙ 4
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

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

10100

Разходи за суровини, материали и външни услуги

10200

Суровини и материали
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 (към осигурителни фондове)

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

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

Общо разходи (І + ІІ)

13000

В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)

14100

III. Разходи за данъци от печалбата

14200

IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък

14300

Г. Печалба (В - III - IV)

14400

Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)

14500

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

Код на
реда

а

б

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

15100

Продукция

15110

Стоки

15120

Услуги

15130

в това число:
Приходи от търговско-посредническа дейност

15131

Приходи от наеми

15132

Приходи от промишлени услуги, вкл. от услугите по производство 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 продажби на суровини и материали
Приходи от продажби на дълготрайни активи
Общо за група I

15420
15430
15000

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

16100
16110
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

Общо приходи (І + ІІ)

18000

В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)

19100

Г. Загуба (В + III + IV )

19200

Всичко (Общо приходи + Г)

19500

Сума - хил. лв.
текуща
предходна
година
година
1
2
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Справка 1. Приходи от оперативна дейност и други разходи

(Хил. левове)

Видове

Код на
реда

Отчет за годината

а

б

1

I. Приходи от оперативна дейност
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)

15500

в т. ч. приходи от населението*

15510

Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби
на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти

15600
15700
15710

от тях: от страни членки на ЕС

15711

Приходи от услуги по производство на ишлеме

15800

в т. ч. на чуждестранни клиенти
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани
с околната среда **
Приходи от финансирания от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)

15810

ІІ. Разходи за външни услуги ( код на реда 10220, кол. 1)
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица

15900
15950
31000
31010

III. Други разходи (код на реда 10500, кол.1)

41000

Балансова стойност на продадените активи

41100

Стоки

41110

Суровини и материали

41120

Млади животни и животни за угояване

41130

Дълготрайни материални и нематериални активи

41140

Разходи за командировки

41200

Други

41300

Справка 2. Заети лица
Код на Среден годишен
реда
брой
а

б

Наети по трудов договор (среден списъчен брой)

1001

в т. ч. на непълно работно време (преизчислени към пълна заетост - от код 1001)
Наети лица по договор за управление и контрол (без тези, включени в код 1600,
1001 и 1500 )
Наети по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1300

в т. ч. работещи само във фирмата (не работят при друг работодател)

1510
1600

Неплатени семейни работници

1800

Отработени човекодни и часове
в т. ч. от наетите на непълно работно време (код 1300)
Отработени човекочасове от наетите по трудов договор (код 1001) през годината
в т. ч. от наетите на непълно работно време (код 1300)

2

1400
1500

Работещи собственици

Отработени човекодни от всички наети по трудов договор (код 1001) през годината

1

Разходи за възнаграждения (без обезщетенията по КТ) - левове

x
х
Брой

1910

х

1911

х

1930

х

1931

х

На код 1001 се посочва средния списъчен брой на наетите лица по трудово правоотношение съгласно Кодекса на труда без лицата в
отпуск по майчинство. 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).
В случаите, когато 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.
* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.
** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от
продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на
високи комини.
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На код 1300 кол. 1 се посочват лицата, наети на непълно работно време, преизчислени към пълна заетост.
Например: две лица, назначени на полудневна работа, трябва да се посочат като една бройка. Тези лица се посочват като една бройка и
на код 1001.
На код 1400 се посочва броят на лицата и разходите за възнаграждения на наетите по договор за управление и контрол.
На код 1500 се посочват лицата, наети по извънтрудови правоотношения (граждански договор).
На код 1510 се посочват лицата от код 1500, които имат сключен само граждански договор с фирмата и не работят при друг
работодател.
На код 1600 се посочва само работещият собственик, който участва пряко в управлението на дейността на фирмата.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1510,1600 и 1800, се изчислява чрез сумиране на техния брой за
всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
В кол. 2 се посочват начислените суми за възнаграждение на труда в левове - цели числа.
За отработен човекоден се счита всяко явяване на работа независимо от продължителността на отработеното време.
В отработените човекочасове се включват всички фактически отработени от лицата редовни и извънредни часове.

Справка 3. Дълготрайни материални и нематериални активи

а

(Хил. левове)

Код на
реда

Общо

земи

б

1

2

сгради и
строителни
съоръжения
3

машини,
транспортни
оборудване и средства и
апаратура
други
4
5

х

х

х

х

ДМА по отчетна стойност към 01.01.2018 г.

62001

ДМА по отчетна стойност към 31.12.2018 г.

62004

Разходи за придобиване на ДМА през 2018 г.

45003

Придобити ДМА през 2018 г.

45005

Разходи за придобиване на ДНА през 2018 г.

61002

х

х

х

х

61003

х

х

х

х

в т. ч. за програмни продукти

В справка 3 на кодове 62001 и 62004 се посочва стойността, записана в инвентарната книга или в счетоводните регистри на собствените ДМА.
На код 45003 се посочва в хил. левове стойността на направените през годината разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
чрез закупуване и строителство.
На код 45005 се посочва в хил. левове стойността на всички придобити през годината ДМА чрез закупуване и чрез въведени в действие
строителни обекти по реда на Наредба № 2 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
На код 61002 се посочва в хил. левове стойността на разходите за придобиване на дълготрайни нематериални активи.

Справка 4. Материални запаси
Код на
реда
а
Материални запаси

б
03100

Суровини и материали

03110

Незавършено производство

03120

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

03121
03130

Продукция

03131

Стоки

03132

Предоставени аванси

03140

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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Справка 5. Търговски обекти за продажби на дребно към 31.12.2018 година
Вид и стокова специализация на търговските обекти
а
СТОПАНИСВАНИ ОБЕКТИ ПО ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩО
Будки и сергии в стационарната търговска мрежа
Подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати)
Складове за продажби на дребно
Бензиностанции
Газостанции
Магазини и павилиони - общо
За храни, напитки и тютюневи изделия
Специализирани
Неспециализирани с разнообразни хранителни стоки
За нехранителни стоки
Специализирани
Неспециализирани с разнообразни нехранителни стоки

Код на реда

Брой

б
7500
7510
7520
7530
7540
7550
7560
7591
7551
7568
7592
7552
7583

1

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

Справка 5 се попълва от всички предприятия, които към края на 2018 г. са извършвали продажби на дребно в стопанисвани от тях
търговски обекти (постоянно действащи, сезонни и в ремонт до 1 месец) с различна форма на организация - магазини и павилиони,
будки и сергии, подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати), складове за продажби на дребно, бензиностанции и
газостанции. Ако част от площта на големите магазини е наета от друго юридическо или физическо лице за осъществяване на продажби,
тази част се счита за самостоятелен магазин.
Будките представляват търговски обекти за продажби на дребно без търговска зала и без значение какъв вид стока се продава в тях.
Павилионите са обекти от лека конструкция (метална, панелна и др.), които, както и магазините, притежават търговска зала.
Бензиностанцията (газостанцията) се счита за самостоятелен търговски обект, независимо от броя на колонките, с които разполага. Ако
в даден обект се извършва продажба едновременно на бензин, дизелово гориво и газ, видът на обекта (бензиностанция или газостанция)
се определя в зависимост от преобладаващия дял на продажбите.
Стоковата специализация на магазинa (павилионa) се определя съобразно дела на продажбите от дадена стокова група. Ако някоя
от продаваните стокови групи преобладава с дял над 1/3 от стойността на всички продажби за отчетния период, обектът се счита за
специализиран магазин. Ако никоя от продаваните стокови групи не формира такъв дял, обектът се определя като неспециализиран
магазин с разнообразни хранителни стоки (вкл. супермаркети и минимаркети) или с разнообразни нехранителни стоки (вкл. универсални
магазини).
Търговска площ е площта на търговската зала без складови и други спомагателни помещения.

Справка 6. Вземания и задължения

(Хил. левове)
а

Вземания
в т. ч. в просрочие над 90 дни
Задължения
в т. ч. в просрочие над 90 дни
Предоставени кредити - общо
в т.ч. на нефинансови предприятия
Получени кредити - общо
в т.ч. от нефинансови предприятия

Код на реда

Отчет

б
160
161
170
171
180
181
190
191

1

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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Отчетна единица: .........................................................
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СПРАВКА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОННИТЕ, НАЧИСЛЕНИ ЗА 2018 ГОДИНА
(Левове)
Код на
реда

Показатели
A

б

Приходи от такси и комисионни

Текуща година

Предходна година

1

2

2800

Резидентен сектор*

2810

Нефинансови предприятия

2811

Финансови предприятия

2812

Държавно управление

2813

Домакинства

2814

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

2815

Нерезидентен сектор (Останал свят)**

2820

Нефинансови предприятия

2821

Финансови предприятия

2822

Държавно управление

2823

Домакинства

2824

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

2825

Разходи за такси и комисионни

2900

Резидентен сектор*

2910

Нефинансови предприятия

2911

Финансови предприятия

2912

Държавно управление

2913

Домакинства

2914

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

2915

Нерезидентен сектор (Останал свят)**

2920

Нефинансови предприятия

2921

Финансови предприятия

2922

Държавно управление

2923

Домакинства

2924

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

2925

Декларирам, че през 2018 г. не съм получавал приходи от такси и комисионни
Декларирам, че през 2018 г. не съм направил разходи за такси и комисионни
* Резидентен сектор
Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на основен
икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където дадена единица извършва
икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период от време (една година или повече).
Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно основание собственикът да има център на основен
икономически интерес в тази държава.
** Нерезидентен сектор (Останал свят)
Сектор “Останал свят” се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или имащи други
икономически връзки с резидентни единици.

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
В „Справка за таксите и комисионните, начислени за 2018 година“ се посочват всички такси и комисионни съгласно дейността и
индивидуалните договори, сключени от предприятието, независимо дали са посочени в други справки в годишния отчет. В справката е
необходимо да бъдат попълвани данните за текущата и за предходната година. Данните се попълват в стойност - лева.

ДЕФИНИЦИИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ СЕКТОРИ
Резидентен сектор
Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на
основен икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където
дадена единица извършва икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период
от време (една година или повече). Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно
основание собственикът да има център на основен икономически интерес в тази държава.
Сектор “Нефинансови предприятия”
Сектор „Нефинансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни
производители и чиято основна дейност е производството на стоки и нефинансови услуги. Сектор „Нефинансови предприятия“ включва
също и нефинансови квазикорпорации .
Сектор “Финансови предприятия”
Сектор „Финансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни производители
и чиято основна дейност е предоставянето на финансови услуги. Тези институционални единици обхващат всички корпоративни
предприятия и квазикорпорации, които се занимават главно с:
- финансово посредничество (финансови посредници);
- спомагателни финансови дейности (финансови спомагателни организации).
Включват се и институционалните единици, които предоставят финансови услуги, когато повечето от активите или пасивите им не се
търгуват на свободните пазари.
Сектор “Държавно управление”
В сектор “Държавно управление” се включват всички институционални единици, които са други непазарни производители. Продуктът им
е предназначен за индивидуално и колективно потребление и главно е финансиран от задължителни плащания, направени от единиците,
принадлежащи на другите сектори и/или всички институционални единици основно са ангажирани в преразпределение на националния
доход и богатство.
Сектор “Домакинства”
Сектор “Домакинства” включва лица или групи от лица като потребители и производители на стоки предимно за собствена крайна
употреба; еднолични търговци, водещи едностранни счетоводни записвания с до 10 наети лица.
Сектор “Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)”
Сектор “Организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата” се състои от институции и отделни юридически лица, които
обслужват домакинствата. Секторът включва: синдикати, политически партии, фондации, сдружения, църковни и религиозни общества,
читалища и други.
Нерезидентен сектор (Останал свят)
Сектор “Останал свят” се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или
имащи други икономически връзки с резидентни единици.
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СПРАВКА ЗА ЗАЕМИТЕ И НАЧИСЛЕНИТЕ ЛИХВИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ
ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
(Левове)

Предоставени заеми
Институционални сектори и подсектори

Код на
реда

а
Общо - резидентен и нерезидентен сектор
Резидентен сектор
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки)
Фондове на паричния пазар (ФПП)
Инвестиционни фондове, различни от
тези на паричния пазар
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Финансови спомагателни организации
Каптивни финансови институции и
заемодатели
Застрахователни (осигурителни)
дружества (ЗД)
Пенсионни фондове (ПФ)
Държавно управление
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Социалноосигурителни фондове
Домакинства
Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)
Нерезидентен сектор (Останал свят)
Държави членки, институции и органи
на Европейския съюз
Еврозона
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки)
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Държавно управление
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Социалноосигурителни фондове

б
200000
210000
210110
210120
210121
210122
210123

210124
210125
210126
210127
210128
210130
210131
210132
210133
210140
210150
220000
221000
221100
221110
221120
221121

221122
221130
221131
221132
221133

Дължими заеми

Начислени
Начислени
приходи
разходи за
Към
Към
Към
Към
от лихви за
лихви за
31.12.2017 г. 31.12.2018 г.
31.12.2017 г. 31.12.2018 г.
отчетния
отчетния
период
период
1

2

3

4

5

6
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Предоставени заеми
Институционални сектори и подсектори

а

Код на
реда

б

Домакинства

221140

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

221150

Страни от ЕС, извън Еврозоната

Дължими заеми

Начислени
Начислени
приходи
разходи за
Към
Към
Към
Към
от лихви за
лихви за
31.12.2017 г. 31.12.2018 г.
31.12.2017 г. 31.12.2018 г.
отчетния
отчетния
период
период
1

2

3

4

5

6

221200

Нефинансови предприятия

221210

Финансови предприятия

221220

Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки)
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Държавно управление

221221

221222
221230

Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

221231

Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

221232

Социалноосигурителни фондове

221233

Домакинства

221240

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

221250

Държави, които не са членки на
ЕС, и нерезидентни международни
организации в Европейския съюз

222000

Нефинансови предприятия

222110

Финансови предприятия

222120

Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки)
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Държавно управление

222121

222122
222130

Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

222131

Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

222132

Социалноосигурителни фондове

222133

Домакинства

222140

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

222150

Декларирам, че нямам предоставени заеми
Декларирам, че нямам дължими заеми

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички единици.
Съдържанието на информацията се отнася за наличностите на предоставените заеми (кол. 1 и 2) към края на отчетния период, начислените
за отчетния период приходи от лихви (кол. 3), наличностите за дължими заеми ( кол. 4 и 5 ) към края на отчетния период и начислените за
отчетния период разходи за лихви ( кол. 6). Данните се попълват в стойност - лева.

ДЕФИНИЦИИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ
Резидентен сектор
Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на
основен икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където
дадена единица извършва икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период
от време (една година или повече). Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно
основание собственикът да има център на основен икономически интерес в тази държава
Сектор “Нефинансови предприятия”
Сектор „Нефинансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни
производители и чиято основна дейност е производството на стоки и нефинансови услуги. Сектор „Нефинансови предприятия“ включва
също и нефинансови квазикорпорации .
Сектор “Финансови предприятия”
Сектор„Финансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни производители
и чиято основна дейност е предоставянето на финансови услуги. Тези институционални единици обхващат всички корпоративни
предприятия и квазикорпорации, които се занимават главно с:
- финансово посредничество (финансови посредници);
- спомагателни финансови дейности (финансови спомагателни организации).
Включват се и институционалните единици, които предоставят финансови услуги, когато повечето от активите или пасивите им не се
търгуват на свободните пазари.
Централна банка
Подсекторът включва Българската народна банка, чиято основна функция е емитиране на парични средства, поддържане вътрешната и
външната стабилност на националната парична единица и управление на международните резерви на страната.
Депозитни институции, без централната банка (Търговски банки)
Подсекторът включва всички финансови предприятия, които са основно ангажирани с финансово посредничество и чието задължение
е да получават депозити и/или близки заместители на депозити от други институционални единици, различни от парично-финансови
предприятия, както и да дават заеми и/или да инвестират в ценни книжа за своя собствена сметка. Този подсектор включва всички
търговски банки.
Фондове на паричния пазар (ФПП)
В подсектор “Фондове на паричния пазар “ се класифицират следните финансови посредници: инвестиционни фондове, включително
инвестиционни тръстове, дялови тръстове и други колективни инвестиционни схеми, чиито акции или дялови единици са близки
заместители на депозитите.
Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар
Инвестиционните фондове, различни от тези на паричния пазар, включват инвестиционни тръстове, дялови тръстове и други колективни
инвестиционни схеми, чиито акции или дялови единици не се смятат за близки заместители на депозитите.
Други финансови посредници, без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове
Подсектор „Други финансови посредници, без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове“ се състои от
всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са основно ангажирани с финансово посредничество, като натрупват пасиви
във форма, различна от валута, депозити или дялове в инвестиционни фондове, или са във връзка със застрахователни, пенсионни
и стандартни гаранционни схеми от институционалните единици. Подсектор „Други финансови посредници, без застрахователните
(осигурителните) дружества и пенсионните фондове“ е допълнително разделен на подсектори, състоящи се от финансови предприятия
за секюритизация, посредници на ценни книжа и деривати, финансови предприятия, занимаващи се с кредитиране и специализирани
финансови предприятия.
Финансови спомагателни организации
Подсектор „Финансови спомагателни организации“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са основно
ангажирани с дейности, тясно свързани с финансовото посредничество, но които сами по себе си не са финансови посредници.
Каптивни финансови институции и заемодатели
Подсектор „Каптивни финансови институции и заемодатели“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които не
са ангажирани нито с финансово посредничество, нито с предоставяне на спомагателни финансови услуги, и по-голямата част от чиито
активи или пасиви не се търгуват на свободните пазари.
Застрахователни (осигурителни) дружества (ЗД)
Подсектор „Застрахователни (осигурителни) дружества“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са
основно ангажирани с финансово посредничество като следствие от обединяване на рискове, главно под формата на пряко застраховане
или презастраховане .
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Пенсионни фондове (ПФ)
Подсектор „Пенсионни фондове“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са основно ангажирани с
финансово посредничество като следствие от обединяване на социалните рискове и потребности на осигурените лица (социално
осигуряване). Пенсионните фондове, като социалноосигурителни схеми, осигуряват доходи при пенсиониране, а също и плащания при
смърт и инвалидност.
Сектор “Държавно управление”
В сектор “Държавно управление” се включват всички институционални единици, които са други непазарни производители. Продуктът им
е предназначен за индивидуално и колективно потребление и главно е финансиран от задължителни плащания, направени от единиците,
принадлежащи на другите сектори и/или всички институционални единици основно са ангажирани в преразпределение на националния
доход и богатство.
Централно държавно управление
Централно държавно управление включва: Народно събрание, министерства, включително Министерски съвет като независима единица,
агенции, които са независими юридически лица, Българска академия на науките и други автономни изследователски и научни институции,
Българска национална телевизия и Българско национално радио.
Местно държавно управление
Местно държавно управление включва всички общини като единици на публичната администрация.
Социалноосигурителни фондове
Социалноосигурителните фондове включват институционални единици, които управляват социалноосигурителни схеми - Национален
осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса, Учителски пенсионен фонд.
Сектор “Домакинства”
Сектор “Домакинства” включва лица или групи от лица като потребители и производители на стоки предимно за собствена крайна
употреба; еднолични търговци, водещи едностранни счетоводни записвания с до 10 наети лица.
Сектор “Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)”
Сектор “Организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата” се състои от институции и отделни юридически лица, които
обслужват домакинствата. Секторът включва: синдикати, политически партии, фондации, сдружения, църковни и религиозни общества,
читалища и други.
Нерезидентен сектор (Останал свят)
Сектор “Останал свят” се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или
имащи други икономически връзки с резидентни единици.
Европейски съюз
Други страни и международни организации

С Т Р.

104

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

СПРАВКА
ЗА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
ВАЖНО: Данните се попълват в левове - цели числа, без ДДС и лихви
(Левове – цели числа)
Показатели

Код на реда

Начислени суми

Платени суми

а

б

1

2

Данъци и такси за превозни средства, платени в България
Такса при регистрация на пътни превозни средства

8461

Данък върху превозните средства
в т. ч. данък върху корабите, вписани в регистрите на българските пристанища
и въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Р България
за гражданските въздухоплавателни средства

8462

Пътна такса (винетка) - закупени в България
Данък върху нетния тонаж на корабите по Закона за корпоративното подоходно
облагане

8464

8469

8465

Такси за замърсяване на околната среда, платени в България
За замърсяване на водите (Тарифата за таксите, Закон за водите)

8472

Продуктова такса (Закон за управление на отпадъците)

8473

Такса за битови отпадъци (Закон за местните данъци и такси)

8474

Такси за ползване на ресурси, платени в България
По Закона за защитените територии (без лечебни растения)

8475

Ползване на водни ресурси - за водовземане (Тарифа за таксите)
Ползване на воден обект за наносни отложения от повърхностните води
(Тарифа за таксите)

8481

Добив на кариерни материали

8482

За горите (без лечебни растения)

8483

По Закона за лечебните растения

8476

Лечебни растения по Закона за горите и Закона за защитените територии

8484

За стопански риболов (Закон за рибарство и аквакултури)

8485

Други данъци и такси, платени в България
Данък върху представителните разходи по Закона за корпоративното подоходно
облагане
Данък върху социалните разходи по Закона за корпоративното подоходно
облагане

8486

8491
8492

Данък върху недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси
Данък върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване
активи и/или с използване на персонал по Закона за корпоративното подоходно
облагане

8493

Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, платени към чужбина

8495

8494

Декларирам, че през 2018 г. не съм плащал такса за битови отпадъци

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички юридически лица (вкл. компании, осъществяващи финансов лизинг), които имат плащания за данъци
и такси. Съгласно Регламент на ЕК 691/2011 относно Европейските икономически сметки за околната среда данъците и таксите с код на
реда от 8461 до 8485 се отнасят за околната среда. Съгласно Регламент на ЕК 549/2013 относно Европейската система от национални и
регионални сметки в Европейския съюз код на реда от 8491 до 8495 се отнасят за други данъци и такси. Данъците и таксите са изброени в
справката, както и в настоящите указания. Попълват се съответните суми начислени и платени през отчетната година, независимо за коя
година се отнасят, в ЛЕВОВЕ. Не се включват ДДС и начислените лихви.
Данъци и такси, свързани с притежаването и използването на превозни средства, платени в България
Такса при регистрация на превозните средства - плащания за издаване и подмяна на документи за право на движение на пътни
превозни средства, вкл. и за табели с регистрационен номер. Заплащат се еднократно при регистрацията на превозните средства.
Данък върху превозните средства – годишен данък съгласно Закона за местните данъци и такси. Освен за пътни превозни средства,
данък се плаща за корабите, вписани в регистрите на българските пристанища, както и за въздухоплавателните средства, вписани в
държавния регистър на Република България.
Такси за замърсяване на околната среда, платени в България
Определянето на видовете такси и размера им следва спецификата на законите за околната среда, която обуславя голямото им
разнообразие.
Закон за водите - плащат се такси за замърсяване, съгласно Тарифата за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Не
се включват сумите за услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води (ВиК, пречиствателни станции).
Закон за управление на отпадъците – плаща се или продуктова такса в ПУДООС или лицензионно възнаграждение за организации
по оползотворяване на отпадъци. Таксата се плаща от лица, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци. Не се включват отчисленията (по чл. 60 от ЗУО) при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци
чрез депониране.
Такса за битови отпадъци се заплаща годишно към общините, съгласно Закона за местните данъци и такси.
Такси за ползване на ресурси, платени в България
Закон за защитените територии - плащания за разрешителни за ползване на дървесина, разрешителни за събиране с търговски цели
на гъби и диворастящи плодове.
За водни ресурси - включва такси за 1) водовземане, 2) за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни
води, съгласно Тарифата за таксите. Не се включват платените суми за услуги по доставка на вода (ВиК, Напоителни системи и други).
Такси за добив на кариерни материали – заплащат се от физически или юридически лица, които добиват кариерни материали. Таксите
се определят на база брутния добив отделно за всеки вид материал.
За горите - суми, които Държавните горски предприятия по чл. 163 от Закона за горите начисляват за формиране на фонд „Инвестиции в
горите“ съгласно чл. 179, ал. 1 от Закона за горите.
Закон за лечебните растения - сумите, които се събират съгласно чл. 24 и чл. 25 от Закона за лечебните растения. Таксите се определят
съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна
собственост.
Лечебни растения по Закона за горите и Закона за защитените територии – сумите, които се заплащат за лечебни растения, извън
списъка на лечебните растения по Закона за лечебните растения, с право на добив от горските територии, предоставени за управление
на държавните предприятия или общинска собственост, както и от защитените територии.
Други данъци и такси, платени в България
Други данъци върху производството се състоят от всички данъци, с които предприятията се облагат в резултат на участието им в
производствената дейност, независимо от количеството или стойността на произвежданите или продаваните стоки и услуги. Другите
данъци върху производството могат да бъдат дължими върху земята, дълготрайните активи или работната сила, наета в производствения
процес, или върху някои дейности или операции.
С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи (съгл. чл. 204 от ЗКПО) :
- представителните разходи, свързани с дейността; допълнителни разходи на народните представители (съгл.чл.217а от ЗКПО);
- социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица);
социалните разходи, предоставени в натура включват и разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за
доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот“; разходите за ваучери за храна.
С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните
граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях (съгл. чл.10 от Закон за местни данъци и
такси).
Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с
използване на персонал по Закона за корпоративното подоходно облагане - съгласно чл. 215 а, във връзка с чл. 204, ал. 1, т. 4 е сумата
на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или
свързани с използване на персонал, за календарната година.
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, платени към чужбина
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други в чужбина покриват всички задължителни безвъзмездни плащания, в брой или в
натура, налагани периодично от сектор „Останал свят“ върху дохода и имуществото на институционалните единици.
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СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2018 ГОДИНА

Показатели

Код на реда

Сума - хил. лв.

а

б

1

Получени субсидии

2500

Субсидии върху продуктите

2510

в това число:
- от правителството

2511
2512

- от Европейския съюз*
Субсидии върху производството

2520

в това число:
- от правителството

2521

- от Европейския съюз*

2522

Получени инвестиционни помощи

2600

в т.ч. от Европейския съюз*

2610

Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии
в т.ч. от Европейския съюз*

2700
2710

* По програми, администрирани от Националния фонд към МФ, Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“ и други програми на
Европейския съюз.

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 4
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УКАЗАНИЯ
Субсидиите са текущи безвъзмездни плащания, които сектор „Държавно управление“ или институциите на Европейския съюз извършват
към резидентни производители.
Субсидиите върху продукти са субсидии, платими за единица произведена или внесена стока или услуга.
Сумата на субсидиите върху продукти може да се определи по следните начини:
а) конкретна парична сума за количествена единица стока или услуга;
б) определен процент от цената за единица;
в) разликата между конкретна целева цена и платената от купувача пазарна цена.
Субсидии върху производството се състоят от субсидии, с изключение на субсидиите върху продуктите, които резидентните
производствени единици могат да получават поради това, че извършват производствена дейност. За своята непазарна продукция
непазарните производители могат да получават други субсидии върху производството само ако тези плащания от сектор „Държавно
управление“ зависят от общи разпоредби, приложими както за пазарните, така и за непазарните производители.
Примерите за други субсидии върху производство включват:
а) субсидии за работна заплата или работна сила като субсидии, платими за общите разходи за работна заплата или общата работна сила,
или за наемането на работа на определени категории лица, като лица с физически увреждания или такива, които са били безработни
продължително време, или за разходите по схеми за обучение, организирани или финансирани от предприятията;
б) субсидии за намаляване на замърсяването: те се състоят от текущи субсидии, предназначени да покрият някои или всички разходи по
допълнителното преработване, предприето за намаляване или предотвратяване на отделянето на замърсители в околната среда;
в) субсидии за лихвени облекчения в полза на резидентни производствени единици, дори когато са предназначени за насърчаване на
капиталообразуването. Когато дадена субсидия е предназначена да финансира както погасяването на дълга, така и плащането на лихвата
по него, и когато не е възможно тя да бъде разпределена по двата елемента, цялата субсидия се разглежда като инвестиционна субсидия.
Субсидиите за лихвени облекчения са текущи трансфери, предназначени за облекчаване на оперативните разходи на производителите.
Те се разглеждат в сметките като субсидии за ползващите се от тях производители дори когато разликата в лихвата се плаща пряко от
държавното управление на предоставящата заема кредитна институция;
г) компенсиране над нивото на ДДС, произтичащо от системата на пропорционално данъчно облагане, често срещана например в
селското стопанство.
Инвестиционните помощи се състоят от капиталови трансфери в брой или натура, извършвани от сектор “Държавно управление”
или сектор “Останал свят” към други резидентни или нерезидентни институционални единици, за финансиране изцяло или частично на
разходите им за придобиване на дълготрайни активи.
Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии включват текущи разходи и разходи за нефинансови
дълготрайни активи.

б

в

1

количество

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

Раздел ІІб. Справка за стойността на ненаблюдаваните промишлени услуги

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

а

(телефон)

(подпис)

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

7

количество

12

б
099

Време
(в минути)

9

Отбележете
продукта,
ако е нов или
значително
усъвършенстван

Код на реда

8

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

в т.ч. на вътр. пазар

Раздел ІII. Справка за натовареността

6

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

Продажби

ВЕСТНИК

Ръководител:
Съставител:

10б

Стойност на промишлените услуги, които не са на ишлеме и не се наблюдават от
номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ)

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

Раздел ІІа. Справка за стойността на услугите по производство на ишлеме - общо
Стойност на услугите по производство на ишлеме от Раздел I (Σ кол.3) и стойност на
услугите по производство на ишлеме на промишлени изделия, които не се наблюдават от
номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ)
10а

5

количество

общо

ДЪРЖАВЕН

Дата:

Производство
в т.ч. на ишлеме
стойност в хил. лв.
(без ДДС и акцизи)
количество
в т.ч. за чужобщо
дестранни
клиенти
2
3
4
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* Промишлените продукти включват промишлени изделия и промишлени услуги

а

Код по
Измерителна
ПРОДПРОМ Наименование на продукта
единица
2018

общо

Раздел І. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти

СПРАВКА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБИТЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ ЗА 2018 ГОДИНА*

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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УКАЗАНИЯ
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на промишлената продукция в натурално изражение от предприятията, произвеждащи промишлени изделия на територията на Република България и извършващи промишлени услуги, се осъществява по Номенклатурата на промишлената продукция
(ПРОДПРОМ).
Обхватът на всеки код по ПРОДПРОМ е дефиниран чрез връзка с кодове по Комбинираната номенклатура (КН).
Предприятията попълват справка за всеки вид промишлена дейност, която са извършвали съобразно нетния размер на приходите от
продажби на продукция и услуги от промишлена дейност за 2018 г., както следва:
промишлени предприятия, посочили в ОПР ∑ на кодове (15110+15133) кол.1 общо 120 и повече хил. лв.;
промишлени предприятия, посочили в ОПР ∑ на кодове (15110+15133) кол.1 общо 100 и повече хил. лв. и класифицирани по КИД
2008 в клас 10.71 “Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия“.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ:
Раздел I.
Колона 1. ”Производство общо” в количество - за всеки продукт се посочва цялата действително произведена промишлена продукция
през отчетния период, независимо дали е продадена, останала като запас или е използвана за собствени нужди (вътрешен оборот; спомагателен материал в друго производство), включително производството на ишлеме. При производство на ишлеме, производството в
количество се отчита от предприятието, което действително произвежда продукцията (изпълнителя).
Колона 2. “в т.ч. ишлеме” в количество - за всеки продукт се посочва цялата продукция, произведена на ишлеме от изпълнителя.
Колона 3. “в т.ч. ишлеме - общо” в стойност - за всеки продукт се посочва стойността, получена за извършената услуга в хил.лв., без ДДС
и акцизи.
Колона 4. “в т.ч. за чуждестранни клиенти” в стойност - за всеки продукт се посочва стойността, получена за извършената услуга в хил.
лв., без ДДС и акцизи за чуждестранни клиенти.
Колона 5. ”Продажби общо” в количество - за всеки продукт се посочва цялото количество продадена собствена промишлена продукция през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производство на ишлеме продажбите в количество и
стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя).
Колона 6. ”Продажби общо” в стойност - посочва се нетния размер на приходите от продажби на собствена промишлена продукция в
хил.лв., без ДДС и акцизи.
Колона 7. в т.ч. “Продажби на вътрешния пазар” в количество - за всеки продукт се посочва цялото количество продадена собствена
промишлена продукция на вътрешния пазар през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производство на
ишлеме продажбите на вътрешния пазар в количество и стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя).
Колона 8. в т.ч. “Продажби на вътрешния пазар” в стойност - посочва се нетния размер на приходите от продажби на вътрешния пазар
на собствена промишлена продукция в хил.лв., без ДДС и акцизи.
Раздел IIа.
Колона 10а. “Стойност на услугите по производство на ишлеме - общо” - включва сумата на колона 3 от Раздел I и услугите по производство на ишлеме на промишлени изделия, които не се наблюдават от номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ).
Колона 11а. “в т.ч. за чуждестранни клиенти” - включва сумата на колона 4 от Раздел I и услугите по производство на ишлеме за чуждестранни
клиенти на промишлени изделия, които не се наблюдават от номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ).
Раздел IIб.
Колона 10б. “Стойност на промишлените услуги, които не са на ишлеме и не се наблюдават от номенклатурата на промишлената продукция
(ПРОДПРОМ)“ - включва стойността на извършените ненаблюдавани промишлени услуги, без тези на ишлеме.
Колона 11б. “в т.ч. за чуждестранни клиенти” - включва стойността на извършените ненаблюдавани промишлени услуги за чуждестранни
клиенти, без тези на ишлеме.
За попълване на Справката на хартиен носител, можете да разгледате и разпечатате необходимия Ви брой Справки за всяка дейност
от интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg, ”За респондентите”;→ ИС Бизнес статистика;→ Годишна отчетност за дейността на
предприятията 2018 година;→ ”Нефинансови предприятия, несъставящи баланс”;→ формуляри на хартиен носител ”Повече”;→ ”Справка
за производството и продажбите на промишлени продукти за 2018 година”;→ изтегли в (xls формат).
Разглеждане на Номенклатурата на промишлената продукция от интернет страницата на НСИ www.nsi.bg; ”За потребителите”;→
”Статистически класификации”;→ ПРОДПРОМ 2018.
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НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички нефинансови предприятия, съставящи баланс, на основание чл. 20 от Закона за
статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма
за 2019 г., Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в
срок до 31 март 2019 г. за данъчнозадължените лица по ЗКПО и до 30 април 2019 г. за данъчнозадължените лица по ЗДДФЛ.
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за
статистиката, чл. 276 от ЗКПО и чл. 83 от ЗДДФЛ.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.
№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието през 2018 година

2.

Справка за местните единици за 2018 година

3.

Справка за група предприятия през 2018 година

4.

Счетоводен баланс към 31.12.2018 година

5.

Отчет за приходите и разходите за 2018 година

6.

Отчет за собствения капитал за 2018 година

7.

Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2018 година

8.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2018 година

9.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2018 година на микропредприятията

10.
11.

Справка за таксите и комисионните, начислени за 2018 година

12.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2018 година

13.

Справка за данъците и таксите през 2018 година

14.

16.

Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2018 година
Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и
други източници за 2018 година
Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2018 година

17.

Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2018 година

18.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2018 година

19.
20.

Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2018 година

15.

Справка за заемите и начислени лихви по институционални сектори и подсектори през 2018 година

22.

Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2018 година
Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти
през 2018 година
Справка за продажбите и търговските обекти през 2018 година

23.

Справка за разходите на суровини и материали за 2018 година

24.

Справка за потреблението на горива и енергия за 2018 година

25.

Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2018 година

26.

Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2018 година

27.

Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2016 - 2018 година

28.

Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2018 година

21.

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2018 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 **
Забележка: Попълват се данните на предприятието, а не на счетоводното предприятие.

II. Място на извършване на дейността
На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва дейност?
Ако броят на местата е повече от 1, попълнете и съответния брой приложения „Данни за местните единици”.
Населено място, в което предприятието извършва преобладаващата си дейност.
Област
Община
Град/село

Район*
Код по ЕКАТТЕ
Код на поречие

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

С Т Р.
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III. Собственост към 31.12.2018 година
Относителен дял
от капитала в %

Собствеността на предприятието е:
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.
IV. Икономическа дейност

№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
нетните приходи от
продажби през 2018 г. в %

Код по
КИД-2008

Код по
НКИД-2003

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
В този раздел се посочват дейностите, извършвани от предприятието през 2018 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
V. Социално предприятие
Вашето предприятие “социално предприятие” ли е?

ДА

НЕ

„Социалното предприятие“ се определя като оператор в социалната икономика, чиято основна цел е постигането на положително
измеримо социално въздействие, а не генерирането на печалба в полза на собственици или акционери. В случай на разпределяне на
печалба между акционери и собственици социалното предприятие е въвело предварително определени процедури и правила за такова
разпределение, така че да не се накърнява постигането на основната му цел. То работи на пазара като предоставя социални услуги или
стоки на лица в неравностойно положение или използва метод на производство на стоки или услуги, в който е заложена социалната му
цел.
Предприятието Ви е „социално“ когато:
1. Над 50% от печалбата се инвестира за постигането на социални цели:
- Подпомагане на социално уязвими групи и/или лица в изолация;
- Опазване на околната среда;
- Социалноиновационна дейност;
- Осъществяване на други дейности, предоставяне и/или производство на услуги и стоки със социална цел;
и/или
2. Над 30% от персонала е нает и поради принадлежността си към социално уязвима група.
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VI. 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 или придобило
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 или придобило 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.
Пол на лицето, което управлява фамилния бизнес:

МЪЖ

ЖЕНА

VII. Приложими счетоводни стандарти
Годишният финансов отчет на предприятието е съставен на базата на:
Национални счетоводни стандарти

Международни счетоводни стандарти

VIII. Задължение за независим финансов одит
Годишният финансов отчет на предприятието подлежи ли на задължителен независим финансов одит?
ДА

НЕ
IX. Задължение за консолидиране
Вашето предприятие задължено ли е да съставя консолидиран финансов отчет?
ДА

НЕ
X. Ако Вашето предприятие не е част от група предприятия (глава или член на група), притежава ли клонове (поделения,
филиали) извън България?
ДА – моля, попълнете приложение “Справка за клоновете извън България”
НЕ

2

1

3

Държава
4

Основна дейност*
5

Код по
КИД-2008
6

Брой заети
лица
7

Оборот
хил. лв.
8

Разходи за
персонала
хил. лв.
9

Брутни инвестиции
в дълготрайни
материални активи
хил. лв.

* Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 2018 година. За описание на дейността се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана
на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg

ВЕСТНИК

Показателите оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални активи се попълват в хил. лв., като данните в чуждестранна валута се преизчисляват по средния за отчетната година валутен курс на БНБ за
съответната чуждестранна валута.

Брутни инвестиции в дълготрайни материални активи - стойността на направените разходи за придобиване на ДМА през отчетния период, които включват фактически извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни
строителни съоръжения чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.

Разходи за персонала - стойността на всички видове възнаграждения и осигуровки на наетите лица (включително задължителни и доброволни осигуровки) за сметка на работодателя, извършени през отчетния период.

В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват „Общи пенсионни вноски“. Тук се включват получените пенсионни вноски в рамките
на отчетния период - задължителни вноски, други редовни вноски, допълнителни доброволни вноски, входящи трансфери и други вноски.

Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 65 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване, без група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се
посочват „Брутни записани премии“.

Производствена стойност се изчислява като:

В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 64 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочва „Производствена стойност”.

ДЪРЖАВЕН

Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани
през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания и финансовите приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данък върху
добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.

114

УКАЗАНИЯ
Брой заети лица - посочва се средногодишният брой заети лица. Показателят включва всички лица, работещи на пълно или непълно работно време, включително сезонни и надомни работници, работещи собственици, наети по договор
за управление и контрол, наети по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено време, а също и
тези, предоставени по договор от други предприятия. В случай, че не разполагате с данни за брой заети лица, посочете броя на наетите лица.

Наименование

№

Справка за клоновете извън България

С Т Р.
БРОЙ 4
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СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2018 ГОДИНА

ДАННИ ЗА МЕСТНАТА ЕДИНИЦА
Пореден номер
Наименование на местната единица:

Място на извършване на дейността:
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ

Пощенски код

Код на поречие

Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс **

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

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

Код (КИД 2008)
Код (НКИД 2003)

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

(Моля, отбележете само един отговор! Виж Указанието за определение на ГП)

1.

•

ДА, Глава на местна ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 3 и Приложение 1)

1

•

ДА, Глава на Многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 3, Приложение 1 и Приложение 2)

2

•

ДА, Предприятие, част от местна ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 4 и 5)

3

•

ДА, Част от местно контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 4 и 5)

4

•

ДА, Част от чуждо контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 4 и 6)

5

•

НЕ (въпросникът приключва тук)

0

Идентификация на ГП (Моля, впишете името на ГП, държавата на регистрация)
2.1.1. Наименование на ГП (кирилица)

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO

2.2. Държава на регистрация на ГП (предприятие - майка)
Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД 2008 – виж Раздел VI от ОПР)

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД 2008 – виж Раздел VI от ОПР)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица общо за ГП за 2018 г. (виж указанията)
3.5. Консолидиран оборот на ГП за 2018 г. в хил. лв. (виж указанията)
Идентификация на прекия собственик:

(Моля, впишете Вашия пряк собственик с най-голям процент на притежание (може и по-малко от 50 % от собствения капитал, акции и др.))

4.1.1. Наименование на собственика (кирилица)

4.

4.1.2. Наименование на собственика (латиница)
Име на държавата

Код ISO

4.2. Държава на собственика:
4.3. ЕИК на собственика

(ако е българско юридическо лице)

4.4. Процент на собствеността:
Идентификация на крайния (ултимативния) собственик (ако е българско юридическо / физическо лице )
5.1. Наименование на ултимативния собственик на
ГП (кирилица)

5.2. ЕИК на ултимативния собственик

(юридическо лице)

5.3. ЕГН на ултимативния собственик

5.

(физическо лице)

Данни за контакт
5.4. Телефон*
5.5. Електронна поща
5.6. Интернет страница
Идентификация на крайния (ултимативния) собственик (ако е чуждо юридическо/физическо лице)
6.1. Наименование на ултимативния собственик
(кирилица)

6.2. Наименование на ултимативния собственик
(латиница)

6.

Име на държавата

6.3. Държава на регистрация на ултимативния собственик на ГП
Данни за контакт
6.4. Телефон*
6.5. Електронна поща
6.6. Интернет страница

* В първата клетка се вписва кода за национално избиране/кода на мобилния оператор, а във втората номера на телефона/факса.
(отнася се за всички полета от този вид във въпросника).

Код ISO

С Т Р.
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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 вид „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) Европейско законодателство за малките и средни предприятия (Регламент № 96/280/EC);
4) Директива (2001/34/EO) относно допускането на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса и относно информацията, която подлежи на
публикуване;
5) Втора директива на Съвета (89/646/EEC) за координиране на законите, регламентите и административните постановления, отнасящи се до кредитните институции;
6) Закон за счетоводството на Р България.
Под статистическа единица от вид„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. Типове 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) - виж Раздел VI от Отчета за приходите и разходите
- Тук се посочва дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови операции/лихви и т.н в зависимост от вида на
дейностите на предприятията в групата.
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008) - виж Раздел VI от Отчета за приходите и разходите
- 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, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
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.
5. ЧЛЕНОВЕ НА ГП:
Приложение 1 се попълва при отговор „1” или „2” на Въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП. Понятието „контрол” отразява
отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”. Контролът между юридическите лица е сложно
понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни единици в рамките на ГП трябва да се обосновават
на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от следните случаи да бъде наличен, с цел определяне
връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността.
Пример за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича “кумулативен контрол„) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид - пряк (директен) в колона 6, непряк (индиректен) в колона 7. В колона 8 се
вписва процентът на собственост/контрол.
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Фигура 1

60%

X

A

40%

B

30%

Y

60%

100%

30%
D

C
40%

При отговор „2“ на въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП се попълва Приложение 2 за предприятията в чужбина, за които
се посочват основна икономическа дейност по КИД-2008, брой заети лица, оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални
активи (част от форма СПБ-13 за структурата и дейността на чуждестранните предприятия, контролирани от български предприятия, попълвана в БНБ до
2014 г.).
Брой заети лица - посочва се средногодишният брой заети лица. Показателят включва всички лица, работещи на пълно или непълно работно време,
включително сезонни и надомни работници, работещи собственици, наети по договор за управление и контрол, наети по извънтрудови правоотношения
(граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено
време, а също и тези, предоставени по договор от други предприятия. В случай, че не разполагате с данни за брой заети лица, посочете броя на наетите
лица.
Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени
суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на
дълготрайни активи, приходите от финансирания и финансовите приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данък
върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 64 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и
допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 65 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно
осигуряване, без група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват „Брутни записани премии“.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват
„Общи пенсионни вноски“. Тук се включват получените пенсионни вноски в рамките на отчетния период - задължителни вноски, други редовни вноски,
допълнителни доброволни вноски, входящи трансфери и други вноски.
Разходи за персонала - стойността на всички видове възнаграждения и осигуровки на наетите лица (включително задължителни и доброволни
осигуровки) за сметка на работодателя, извършени през отчетния период.
Брутни инвестиции в дълготрайни материални активи - стойността на направените разходи за придобиване на ДМА през отчетния период, които
включват фактически извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни строителни съоръжения чрез възлагане и по стопански начин, за доставка
и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не
се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.
Показателите оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални активи се попълват в хил. лв., като данните в чуждестранна
валута се преизчисляват по средния за отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута.
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Основна дейност*
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Брутни инвестиции
в дълготрайни
материални активи
хил. лв.
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*Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 2018 година. За описание на дейността се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет
страницата на НСИ – www.nsi.bg

Държава на
регистрация

Наименование

Справка за предприятията в чужбина
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ВЕСТНИК
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СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

A. Записан, но невнесен капитал
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи
I. Нематериални активи
Продукти от развойна дейност
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни
права и активи
Търговска репутация
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане
в т. ч. предоставени аванси
Общо за група I
II. Дълготрайни материални активи
Земи и сгради
Земи
Сгради
Машини, производствено оборудване и апаратура
Съоръжения и други
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане
в т. ч. предоставени аванси
Общо за група ІI
III. Дългосрочни финансови активи
Акции и дялове в предприятия от група
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления
Предоставени заеми на предприятия от група
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия
Дългосрочни инвестиции
в това число:
Дългови ценни книжа (облигации)
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)
Инвестиционни имоти
Други заеми
Изкупени собствени акции номинална стойност
Общо за група III
IV. Отсрочени данъци
Общо за раздел Б

01000

02110
02120
02130
02140
02141
02100
02210
02211
02212
02220
02230
02240
02241
02200
02310
02311
02320
02330
02331
02340
02350
02351
02352
02353
02360
02370
02300
02400
02000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

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

03110

Незавършено производство

03120

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

03121
03130

Продукция

03131

Стоки

03132

Предоставени аванси
Общо за група I

03140
03100

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

03210
03211
03220
03221
03230
03231
03240
03241
03200

III. Инвестиции
Акции и дялове в предприятия от група

03310

Изкупени собствени акции номинална стойност

03320

Други инвестиции

03330

в това число:
Дългови ценни книжа (облигации)

03331

Капиталови ценни книжа (акции и дялове)

03332

Инвестиционни имоти

03333

Общо за група III

03300

IV. Парични средства
Kасови наличности и сметки в страната

03410

Касови наличности в лева

03411

Касови наличности във валута (левова равностойност)

03412

Разплащателни сметки

03413

Блокирани парични средства

03414

Парични еквиваленти

03415

Касови наличности и сметки в чужбина

03420

Касови наличности в лева

03421

Касови наличности във валута

03422

Разплащателни сметки във валута

03423

Блокирани парични средства във валута

03424

Общо за група IV

03400

Общо за раздел В

03000

Г. Разходи за бъдещи периоди

04000

Сума на актива (А+Б+В+Г)

04500

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

Код на
реда

а

б

А. Собствен капитал
I. Записан капитал
Акционерен капитал

05100
05110

Котирани акции на финансовите пазари

05111

Некотирани акции на финансовите пазари

05112

Други видове записан капитал
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)

05120
05121

ІІ. Премии от емисии

05200

ІІІ. Резерв от последващи оценки

05300

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

05310

IV. Резерви
Законови резерви

05410

Резерв, свързан с изкупени собствени акции

05420

Резерв съгласно учредителен акт

05430

Други резерви

05440

в т. ч. допълнителни резерви
Общо за група ІV

05441
05400

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

05510

Непокрита загуба

05520

Общо за група V

05500

VІ. Текуща печалба (загуба)

05600

Общо за раздел А

05000

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

06100

Провизии за данъци

06200

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

06210
06300
06000

В. Задължения
Облигационни заеми

07100

До 1 година

07101

Над 1 година

07102

в това число:
Конвертируеми облигационни заеми

07110

До 1 година

07111

Над 1 година

07112

Задължения към финансови предприятия

07200

До 1 година

07201

Над 1 година

07202

Получени аванси

07300

До 1 година

07301

Над 1 година

07302

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

Код на
реда

а

б

Задължения към доставчици

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

07400

До 1 година

07401

Над 1 година

07402

Задължения по полици

07500

До 1 година

07501

Над 1 година

07502

Задължения към предприятия от група

07600

До 1 година

07601

Над 1 година

07602

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия

07700

До 1 година

07701

Над 1 година

07702

Други задължения

07800

До 1 година

07801

Над 1 година

07802

в това число:
Към персонала

07810

До 1 година

07811

Над 1 година

07812

Осигурителни задължения

07820

До 1 година

07821

Над 1 година

07822

Данъчни задължения

07830

До 1 година

07831

Над 1 година

07832

Общо за раздел В

07000

До 1 година

07001

Над 1 година

07002

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди

08000

Финансирания

08001

Приходи за бъдещи периоди

08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г)

08500

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА

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

Код на
реда
б

10100
10200
10210
10220
10300
10310
10311
10320
10321
10400
10410
10411
10412
10420
10500
10510
10520
10000

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

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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Наименование на приходите
а
А. Приходи
І. Приходи от оперативна дейност
Нетни приходи от продажби
Продукция
Стоки
Услуги
в това число:
Приходи от търговско-посредническа дейност
Приходи от наеми
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство
Разходи за придобиване на активи по стопански начин
в т. ч. със строителен характер
Други приходи
в това число:
Приходи от финансирания
от тях: от правителството
Приходи от продажби на суровини и материали
Приходи от продажби на дълготрайни активи
Общо за група I
ІІ. Финансови приходи
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи
в т. ч. приходи от предприятия от група
Други лихви и финансови приходи
в това число:
Приходи от предприятия от група
Положителни разлики от операции с финансови активи
Положителни разлики от промяна на валутни курсове
Общо за група II
Б. Загуба от обичайна дейност
Общо приходи (І + ІІ)
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)
Г. Загуба (В + III + IV )
Всичко (Общо приходи + Г)

С Т Р. 1 2 7   
Код на
реда
б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

15100
15110
15120
15130
15131
15132
15133
15200
15300
15310
15400
15410
15411
15420
15430
15000
16100
16110
16200
16210
16300
16310
16320
16330
16000
19000
18000
19100
19200
19500

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2018 ГОДИНА
Раздел I. Приходи от оперативна дейност
Видове
а
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)
в т. ч. приходи от населението*
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи
по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти
от тях: от страни членки на ЕС
Приходи от услуги по производство на ишлеме
в т. ч. на чуждестранни клиенти
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **
Приходи от финансирания от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)

Код на
реда
б
15500
15510
15600

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

15700
15710
15711
15800
15810
15900
15950

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.
** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда.
Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр.
продажби на гипс от газови филтри на високи комини.
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Раздел II. Разходи за суровини и материали ( код на реда 10210, кол. 1)
Видове
а
Разходи за суровини и материали
Енергийни продукти *
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства
Вода
Суровини и материали за производствено потребление
Други

Код на
реда
б
21000
21110
21111
21120
21135
21140

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия), които се използват за задвижване
на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват
разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

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

Код на
реда
б
31000
31010
31110
31111
31120
31121
31130
31131
31140
31141
31150
31160
31170
31180

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

31181
31182
31260
31190
31191
31192
31200
31210
31211
31212
31213

Раздел ІV. Други разходи ( код на реда 10500, кол. 1)
Код на
Видове
реда
а
б
Други разходи
41000
Балансова стойност на продадените активи
41100
Стоки
41110
Суровини и материали
41120
Млади животни и животни за угояване
41130
Дълготрайни материални и нематериални активи
41140
Разходи за командировки
41200
Други
41300
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи 41310

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1
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Раздел V. Дивиденти (след плащане на данъци)
Показатели
а
Получени приходи от дивиденти от:
Резидентен сектор*

Код на
реда
б
51100
51120

Нефинансови предприятия

51121

Финансови предприятия

51122

Държавно управление

51123

Домакинства

51124

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

51125

Нерезидентен сектор (Останал свят)**

51130

Нефинансови предприятия

51131

Финансови предприятия

51132

Държавно управление

51133

Домакинства

51134

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

51135

Изплатени дивиденти през годината на:
Резидентен сектор*

51200
51220

Нефинансови предприятия

51221

Финансови предприятия

51222

Държавно управление

51223

Домакинства

51224

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

51225

Нерезидентен сектор (Останал свят)**

Отчет за
годината
1

51230

Нефинансови предприятия

51231

Финансови предприятия

51232

Държавно управление

51233

Домакинства

51234

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

51235

* Резидентен сектор
Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на основен
икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където дадена единица извършва
икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период от време (една година или повече).
Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно основание собственикът да има център на основен
икономически интерес в тази държава.
** Нерезидентен сектор (Останал свят)
Сектор “Останал свят” се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или имащи други
икономически връзки с резидентни единици.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности ( код на реда 15100, кол. 1)
Код по
КИД-2008
а
00
Общо

Дейности
б

Код на
реда
в
61000

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

60001

02

Горско стопанство

60002

03

Рибно стопанство

60003

05

Добив на въглища

60005

06

Добив на нефт и природен газ

60006

07

Добив на метални руди

60007

08

Добив на неметални материали и суровини

60008

09

Спомагателни дейности в добива

60009

10

Производство на хранителни продукти

60010

11

Производство на напитки

60011

12

Производство на тютюневи изделия

60012

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

60013

14

Производство на облекло

60014

15

60015

16
17

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

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

60018

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

60019

20

Производство на химични продукти

60020

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

60021

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

60022

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

60023

24

Производство на основни метали

60024

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

60025

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

60026

27

Производство на електрически съоръжения

60027

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

60028

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

60029

30

Производство на превозни средства, без автомобили

60030

31

Производство на мебели

60031

32

Производство, некласифицирано другаде

60032

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

60033

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

60035

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

60036

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)

60037

Събиране на отпадъци

60381

38.1

60016
60017

38.2

Обработване и обезвреждане на отпадъци

60382

38.3

Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци

60383

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

60039

41

Строителство на сгради

60041

42

Строителство на съоръжения

60042

43
45

Специализирани строителни дейности

60043

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

60045

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

60046

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

60047

49

Сухопътен транспорт

60049

50

Воден транспорт

60050

51

Въздушен транспорт

60051

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

60052

53

Пощенски и куриерски дейности

60053

55

Хотелиерство

60055

56

Ресторантьорство

60056

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 1   

Код по
Дейности
КИД-2008
а
б
58
Издателска дейност
59
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

Код на
реда
в
60058
60059

60

Радио- и телевизионна дейност

60060

61

Далекосъобщения

60061

62

Дейности в областта на информационните технологии

60062

63

60063

64
65

Информационни услуги
Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно
осигуряване
Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

60066

68

Операции с недвижими имоти

60068

69

Юридически и счетоводни дейности

60069

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

60070

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

60071

72

Научноизследователска и развойна дейност

60072

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

60073

74

Други професионални дейности

60074

75

Ветеринарномедицинска дейност

60075

77

Даване под наем и оперативен лизинг

60077

78
79

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

60078

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

60079

80

Дейности по охрана и разследване

60080

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

60081

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

60082

84

Държавно управление

60084

85

Образование

60085

86

Хуманно здравеопазване

60086

в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения

60860

87

Медико-социални грижи с настаняване

60087

88

Социална работа без настаняване

60088

90

Артистична и творческа дейност

60090

91

Други дейности в областта на културата

60091

92

Организиране на хазартни игри

60092

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

60093

94

Дейности на организации с нестопанска цел

60094

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

60095

96

Други персонални услуги

60096

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал
Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за
собствено потребление
Дейности на екстериториални организации и служби

60097

86.0

98
99

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

60064
60065

60098
60099

Раздел VІІ. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.
Код на
Отбележете със знак „Х“
реда един от прилаганите методи
б
1
70001
70002
70003
70004

Прилаган метод за оценка
а
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)
Среднопретеглена стойност
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)
Конкретно определена стойност

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина
Собствен капитал към края на
отчетния период

61740

61730

61710

61720

Салдо към края на отчетния период

61692

Други изменения в собствения капитал

61691

Намаление

61690

Последващи оценки на активи и пасиви

Увеличение

61680

Покриване на загуба

61671

61670

в т. ч. за дивиденти

61660

Разпределение на печалбата

61652

Намаление

1

Записан
капитал
2

3

Резерв от
Премии от
последващи
емисии
оценки
4

Ръководител:
Съставител:

7

Други
резерви

Неразпределена
печалба
8

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Резерв съгласно учредителен акт
6
9

Непокрита
загуба

Дата:

10

Текуща
печалба/
загуба

(телефон)

(подпис)

11

Общо
собствен
капитал

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Законови

Резерв, свързан
с изкупени собствени акции
5

Резерви

Финансов резултат от
минали години

ДЪРЖАВЕН

Финансов резултат за текущия период

61651

Увеличение

Изменение за сметка на собствениците

61640
61650

61630

Салдо след промени в счетоводната
политика и грешки

61620

Грешки

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2018 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

132

Промени в счетоводната политика

a
б
Салдо в началото на отчетния период 61610

Показатели

Код на
реда

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

С Т Р.
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 3   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2018 ГОДИНА
(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)
( Хил. левове)
Текущ период

Наименование на паричните потоци
а

Код на
реда постъпле- плащания
ния
б

1

2

Предходен период
нетен
поток
3

постъплеплащания
ния
4

5

нетен
поток
6

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

61531

Платени и възстановени данъци върху печалбата

61537

Други парични потоци от основна дейност
Общо за раздел А

61532
61533
61534
61535
61536
61538
61530

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

61541
61542
61543
61544
61545
61546
61540

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

61551
61552
61553
61554
61555
61556
61557

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

61550
61560
61570

x

x

x

x

Е. Парични средства в края на периода

61580

x

x

x

x
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

Показатели

а

6130

6140

Търговска репутация

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

6360

6000

Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)

6356

IV. Отсрочени данъци

6355

Други заеми

6357

6354

Дългосрочни инвестиции

6350

6353

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

Общо за група III

6352

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Изкупени собствени акции

6351

Предоставени заеми на предприятия от група

6200

6241

6240

Акции и дялове в предприятия от група

III. Дългосрочни финансови активи

Общо за група II

в т. ч. предоставени аванси

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

6231

6230

в т. ч. транспортни средства

6220

Съоръжения и други

6212

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Сгради

6210

6100

2

на постъпилите
през периода
3

4

на излез- в края на
лите през периода
(1+2-3)
периода
5

увеличение
6

7

8

9

начислена през
периода
10

отписана
през
периода

Амортизация

11

в края на
периода
(8+9-10)
12

увеличение
13

намаление

Последваща оценка

14

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

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

ДЪРЖАВЕН

Земи

Земи и сгради

ІІ. Дълготрайни материални активи

Общо за група I

6141

6120

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

1

в началото
на периода

Преоценена стойност в началото
намале(4+5-6)
на
ние
периода

Последваща
оценка

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството)

Отчетна стойност на нетекущите активи

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

134

в т. ч. предоставени аванси

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

0120

0130

Проучване и оценка на полезни изкопаеми

Други

0295

0296

0281

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

в т.ч. разходи за ремонт на нает актив, отчетени като отделен
нематериален актив

0280

Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги

Други

0271

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0270

0261

Разрешителни за предприемане на специфични дейности

0260

0250

Подлежащи на търгуване оперативни лизинги

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0240

Други продукти, обект на интелектуална собственост

0251

0230

Оригинали на развлекателни, литературни или художествени
творби

Разрешителни за използване на природни ресурси

0220

Бази данни

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

Постъпили чрез
покупка, бартер,
безвъзмездно,
апортни вноски,
финансов лизинг, произведени и задържани
за собствено
използване от
производителите, основен
ремонт
2б

Постъпили
поради извънредни и други
събития*

3

Общо

Отчетна стойност

3а

3б

4

Излезли чрез
в края на
продажба
Излезли поради
бартер, безвъзизвънредни и периода (1+2-3)
мездно; апорт- други събития**
ни вноски

Излезли

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2018 ГОДИНА
(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0210

Компютърен софтуер

0200

0110

Научноизследователска и развойна дейност

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни
продукти и други подобни права и активи ( код 6120 )

0100

б

Код на
реда

Продукти от развойна дейност ( код 6110 )

а

Показатели

Раздел I. Нематериални активи

БРОЙ 4
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 5   

б

0313

0314

0315

0316

0317

Други земи и свързаните с тях повърхностни води

Подобрения върху земите

Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята

Други

0410

0420

0430

0440

0450

0460

0470

0480

0481

Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)

Животни, отглеждани за многократно получаване на
продукти от тях

Дървета, насаждения и растения, отглеждани за многократно
получаване на продукти от тях

Антикварни и други произведения на изкуството

Благородни метали и скъпоценни камъни

Други ценности

Други

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност

0400

Транспортни средства ( код 6231 )

Съоръжения и други ( код 6230 )

0323

Други сгради

0350

0322

Сгради жилищни

Машини, производствено оборудване и апаратура,
поточни производствени линии и други (код 6220)

0321

Сгради нежилищни

0320

0312

Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях
повърхностни води

2

Общо

2а

2б

Постъпили
поради извънредни и други
събития*

3

Общо

3а

3б

4

Излезли чрез
в края на
продажба
Излезли поради
извънредни и периода (1+2-3)
бартер, безвъзмездно; апорт- други събития**
ни вноски

Излезли

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

Сгради ( код 6212 )

0311

Обработваеми земи

0310

1

в началото на
периода

Постъпили
Постъпили чрез
покупка, бартер,
безвъзмездно,
апортни вноски,
финансов лизинг, произведени и задържани
за собствено
използване от
производителите, основен
ремонт

Отчетна стойност

136

Земи под сгради и постройки

Земи ( код 6211 )

0300

а

Земи и сгради ( код 6210 )

Код на
реда

Показатели

Раздел II. Дълготрайни материални активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

0572

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

2б

Постъпили
Постъпили чрез покупка, бартер, безвъзмездно,
апортни вноски, финансов лизинг, произведени
поради
и задържани за собствено използване от
извънредни и
производителите, основен ремонт
други събития*

Отчетна стойност

3

Общо

Излезли

3а

Излезли чрез
продажба бартер,
безвъзмездно;
апортни вноски
3б

Излезли поради
извънредни и
други събития**
4

в края на
периода
(1+2-3)

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

Лице за контакт:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:

Дата:

* В колона 2 б “поради извънредни и други събития” се включват други изменения в обема на активите, като: Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията на активите; Други изменения в обема,
некласифицирани другаде.
** В колона 3 б “поради извънредни и други събития” се включват други изменения в обема на активите, като: Загуби поради катастрофални събития; Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията
на активите; Други изменения в обема, некласифицирани другаде.

0571

Сгради

0570

б

Код на
реда

Земя

Инвестиционни имоти

а

Показатели

Раздел III. Дългосрочни финансови активи

БРОЙ 4
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 7   

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

62010

62008

62007

62003

1

2

Земи
3

4

5

6

7

Други сгради
Машини
Информационно и
Транспортни
Жилищни
и строителни оборудване и
комуникационно
сгради
средства
съоръжения
апаратура
оборудване
8

Други
9

Общо
(10+11)

10

Програмни
продукти

11

Други

Нематериални дълготрайни активи

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

ВЕСТНИК

Ръководител:
Съставител:

Дата:

ДЪРЖАВЕН

62006

62005

62002

62009

б

Общо
(2+3+4+5
+6+7+8)

Дълготрайни материални активи

138

* В постъпили “поради извънредни и други събития” се включват други изменения в обема на активите, като: Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията на активите; Други изменения в обема,
некласифицирани другаде.
** В излезли “поради извънредни и други събития” се включват други изменения в обема на активите, като: Загуби поради катастрофални събития; Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията на
активите; Други изменения в обема, некласифицирани другаде.

а
Дълготрайни активи по отчетна стойност към
01.01.2018 г.
Отчетна стойност на постъпилите
дълготрайни активи през 2018 г.
Постъпили чрез покупка, бартер,
безвъзмездно, апортни вноски, финансов
лизинг, произведени и задържани за
собствено използване от производителите,
основен ремонт
Постъпили поради извънредни и други
събития *
Отчетна стойност на излезлите дълготрайни
активи през 2018 г.
Излезли чрез продажба, бартер,
безвъзмездно, апортни вноски
Излезли поради извънредни и други
събития **
Дълготрайни активи по отчетна стойност към
31.12.2018 г.

Показатели

Код на
реда

(Хил. левове)

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯТА
(попълва се от предприятията по чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, които не са попълнили “Справка за нетекущите (дълготрайните) активи”)

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

С Т Р.
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 9   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

СПРАВКА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОННИТЕ, НАЧИСЛЕНИ ЗА 2018 ГОДИНА
(Левове)
Код на
реда

Показатели
A

б

Приходи от такси и комисионни

Текуща година

Предходна година

1

2

2800

Резидентен сектор*

2810

Нефинансови предприятия

2811

Финансови предприятия

2812

Държавно управление

2813

Домакинства

2814

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

2815

Нерезидентен сектор (Останал свят)**

2820

Нефинансови предприятия

2821

Финансови предприятия

2822

Държавно управление

2823

Домакинства

2824

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

2825

Разходи за такси и комисионни

2900

Резидентен сектор*

2910

Нефинансови предприятия

2911

Финансови предприятия

2912

Държавно управление

2913

Домакинства

2914

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

2915

Нерезидентен сектор (Останал свят)**

2920

Нефинансови предприятия

2921

Финансови предприятия

2922

Държавно управление

2923

Домакинства

2924

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)

2925

Декларирам, че през 2018 г. не съм получавал приходи от такси и комисионни
Декларирам, че през 2018 г. не съм направил разходи за такси и комисионни
* Резидентен сектор
Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на основен
икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където дадена единица извършва
икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период от време (една година или повече).
Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно основание собственикът да има център на основен
икономически интерес в тази държава.
** Нерезидентен сектор (Останал свят)
Сектор “Останал свят” се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или имащи други
икономически връзки с резидентни единици.

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

140

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

УКАЗАНИЯ
В „Справка за таксите и комисионните, начислени за 2018 година“ се посочват всички такси и комисионни съгласно дейността и
индивидуалните договори, сключени от предприятието, независимо дали са посочени в други справки в годишния отчет. В справката е
необходимо да бъдат попълвани данните за текущата и за предходната година. Данните се попълват в стойност - лева.

ДЕФИНИЦИИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ СЕКТОРИ
Резидентен сектор
Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на
основен икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където
дадена единица извършва икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период
от време (една година или повече). Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно
основание собственикът да има център на основен икономически интерес в тази държава.
Сектор “Нефинансови предприятия”
Сектор „Нефинансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни
производители и чиято основна дейност е производството на стоки и нефинансови услуги. Сектор „Нефинансови предприятия“ включва
също и нефинансови квазикорпорации .
Сектор “Финансови предприятия”
Сектор „Финансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни производители
и чиято основна дейност е предоставянето на финансови услуги. Тези институционални единици обхващат всички корпоративни
предприятия и квазикорпорации, които се занимават главно с:
- финансово посредничество (финансови посредници);
- спомагателни финансови дейности (финансови спомагателни организации).
Включват се и институционалните единици, които предоставят финансови услуги, когато повечето от активите или пасивите им не се
търгуват на свободните пазари.
Сектор “Държавно управление”
В сектор “Държавно управление” се включват всички институционални единици, които са други непазарни производители. Продуктът им
е предназначен за индивидуално и колективно потребление и главно е финансиран от задължителни плащания, направени от единиците,
принадлежащи на другите сектори и/или всички институционални единици основно са ангажирани в преразпределение на националния
доход и богатство.
Сектор “Домакинства”
Сектор “Домакинства” включва лица или групи от лица като потребители и производители на стоки предимно за собствена крайна
употреба; еднолични търговци, водещи едностранни счетоводни записвания с до 10 наети лица.
Сектор “Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)”
Сектор “Организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата” се състои от институции и отделни юридически лица, които
обслужват домакинствата. Секторът включва: синдикати, политически партии, фондации, сдружения, църковни и религиозни общества,
читалища и други.
Нерезидентен сектор (Останал свят)
Сектор “Останал свят” се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или
имащи други икономически връзки с резидентни единици.

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

СПРАВКА ЗА ЗАЕМИТЕ И НАЧИСЛЕНИТЕ ЛИХВИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ
ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
(Левове)

Предоставени заеми
Институционални сектори и подсектори

Код на
реда

а
Общо - резидентен и нерезидентен сектор
Резидентен сектор
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки)
Фондове на паричния пазар (ФПП)
Инвестиционни фондове, различни от
тези на паричния пазар
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Финансови спомагателни организации
Каптивни финансови институции и
заемодатели
Застрахователни (осигурителни)
дружества (ЗД)
Пенсионни фондове (ПФ)
Държавно управление
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Социалноосигурителни фондове
Домакинства
Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)
Нерезидентен сектор (Останал свят)
Държави членки, институции и органи
на Европейския съюз
Еврозона
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки)
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Държавно управление
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Социалноосигурителни фондове

б
200000
210000
210110
210120
210121
210122
210123

210124
210125
210126
210127
210128
210130
210131
210132
210133
210140
210150
220000
221000
221100
221110
221120
221121

221122
221130
221131
221132
221133

Дължими заеми

Начислени
Начислени
приходи
разходи за
Към
Към
Към
Към
от лихви за
лихви за
31.12.2017 г. 31.12.2018 г.
31.12.2017 г. 31.12.2018 г.
отчетния
отчетния
период
период
1

2

3

4

5

6

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
(Левове)

Предоставени заеми
Институционални сектори и подсектори

а

Код на
реда

б

Домакинства

221140

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

221150

Страни от ЕС, извън Еврозоната

Дължими заеми

Начислени
Начислени
приходи
разходи за
Към
Към
Към
Към
от лихви за
лихви за
31.12.2017 г. 31.12.2018 г.
31.12.2017 г. 31.12.2018 г.
отчетния
отчетния
период
период
1

2

3

4

5

6

221200

Нефинансови предприятия

221210

Финансови предприятия

221220

Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки)
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Държавно управление

221221

221222
221230

Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

221231

Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

221232

Социалноосигурителни фондове

221233

Домакинства

221240

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

221250

Държави, които не са членки на
ЕС, и нерезидентни международни
организации в Европейския съюз

222000

Нефинансови предприятия

222110

Финансови предприятия

222120

Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки)
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Държавно управление

222121

222122
222130

Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

222131

Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

222132

Социалноосигурителни фондове

222133

Домакинства

222140

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

222150

Декларирам, че нямам предоставени заеми
Декларирам, че нямам дължими заеми

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички единици.
Съдържанието на информацията се отнася за наличностите на предоставените заеми (кол. 1 и 2) към края на отчетния период, начислените
за отчетния период приходи от лихви (кол. 3), наличностите за дължими заеми ( кол. 4 и 5 ) към края на отчетния период и начислените за
отчетния период разходи за лихви ( кол. 6). Данните се попълват в стойност - лева.

ДЕФИНИЦИИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ
Резидентен сектор
Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на
основен икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където
дадена единица извършва икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период
от време (една година или повече). Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно
основание собственикът да има център на основен икономически интерес в тази държава
Сектор “Нефинансови предприятия”
Сектор „Нефинансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни
производители и чиято основна дейност е производството на стоки и нефинансови услуги. Сектор „Нефинансови предприятия“ включва
също и нефинансови квазикорпорации .
Сектор “Финансови предприятия”
“Сектор „Финансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни
производители и чиято основна дейност е предоставянето на финансови услуги. Тези институционални единици обхващат всички
корпоративни предприятия и квазикорпорации, които се занимават главно с:
- финансово посредничество (финансови посредници);
- спомагателни финансови дейности (финансови спомагателни организации).
Включват се и институционалните единици, които предоставят финансови услуги, когато повечето от активите или пасивите им не се
търгуват на свободните пазари.
Централна банка
Подсекторът включва Българската народна банка, чиято основна функция е емитиране на парични средства, поддържане вътрешната и
външната стабилност на националната парична единица и управление на международните резерви на страната.
Депозитни институции, без централната банка (Търговски банки)
Подсекторът включва всички финансови предприятия, които са основно ангажирани с финансово посредничество и чието задължение
е да получават депозити и/или близки заместители на депозити от други институционални единици, различни от парично-финансови
предприятия, както и да дават заеми и/или да инвестират в ценни книжа за своя собствена сметка. Този подсектор включва всички
търговски банки.
Фондове на паричния пазар (ФПП)
В подсектор “Фондове на паричния пазар “ се класифицират следните финансови посредници: инвестиционни фондове, включително
инвестиционни тръстове, дялови тръстове и други колективни инвестиционни схеми, чиито акции или дялови единици са близки
заместители на депозитите.
Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар
Инвестиционните фондове, различни от тези на паричния пазар, включват инвестиционни тръстове, дялови тръстове и други колективни
инвестиционни схеми, чиито акции или дялови единици не се смятат за близки заместители на депозитите.
Други финансови посредници, без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове
Подсектор „Други финансови посредници, без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове“ се състои от
всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са основно ангажирани с финансово посредничество, като натрупват пасиви
във форма, различна от валута, депозити или дялове в инвестиционни фондове, или са във връзка със застрахователни, пенсионни
и стандартни гаранционни схеми от институционалните единици. Подсектор „Други финансови посредници, без застрахователните
(осигурителните) дружества и пенсионните фондове“ е допълнително разделен на подсектори, състоящи се от финансови предприятия
за секюритизация, посредници на ценни книжа и деривати, финансови предприятия, занимаващи се с кредитиране и специализирани
финансови предприятия.
Финансови спомагателни организации
Подсектор „Финансови спомагателни организации“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са основно
ангажирани с дейности, тясно свързани с финансовото посредничество, но които сами по себе си не са финансови посредници.
Каптивни финансови институции и заемодатели
Подсектор „Каптивни финансови институции и заемодатели“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които не
са ангажирани нито с финансово посредничество, нито с предоставяне на спомагателни финансови услуги, и по-голямата част от чиито
активи или пасиви не се търгуват на свободните пазари.
Застрахователни (осигурителни) дружества (ЗД)
Подсектор „Застрахователни (осигурителни) дружества“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са
основно ангажирани с финансово посредничество като следствие от обединяване на рискове, главно под формата на пряко застраховане
или презастраховане .
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Пенсионни фондове (ПФ)
Подсектор „Пенсионни фондове“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са основно ангажирани с
финансово посредничество като следствие от обединяване на социалните рискове и потребности на осигурените лица (социално
осигуряване). Пенсионните фондове, като социалноосигурителни схеми, осигуряват доходи при пенсиониране, а също и плащания при
смърт и инвалидност.
Сектор “Държавно управление”
В сектор “Държавно управление” се включват всички институционални единици, които са други непазарни производители. Продуктът им
е предназначен за индивидуално и колективно потребление и главно е финансиран от задължителни плащания, направени от единиците,
принадлежащи на другите сектори и/или всички институционални единици основно са ангажирани в преразпределение на националния
доход и богатство.
Централно държавно управление
Централно държавно управление включва: Народно събрание, министерства, включително Министерски съвет като независима единица,
агенции, които са независими юридически лица, Българска академия на науките и други автономни изследователски и научни институции,
Българска национална телевизия и Българско национално радио.
Местно държавно управление
Местно държавно управление включва всички общини като единици на публичната администрация.
Социалноосигурителни фондове
Социалноосигурителните фондове включват институционални единици, които управляват социалноосигурителни схеми - Национален
осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса, Учителски пенсионен фонд.
Сектор “Домакинства”
Сектор “Домакинства” включва лица или групи от лица като потребители и производители на стоки предимно за собствена крайна
употреба; еднолични търговци, водещи едностранни счетоводни записвания с до 10 наети лица.
Сектор “Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)”
Сектор “Организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата” се състои от институции и отделни юридически лица, които
обслужват домакинствата. Секторът включва: синдикати, политически партии, фондации, сдружения, църковни и религиозни общества,
читалища и други.
Нерезидентен сектор (Останал свят)
Сектор “Останал свят” се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или
имащи други икономически връзки с резидентни единици.
Европейски съюз
Други страни и международни организации

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 2018 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 2018 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

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане към 31.12.2018 г.
(незавършено строителство)
в т.ч.
общо
увеличение или
к.(1-2+3-5+7) намаление от
преоценка

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Код на
реда

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

а

Показатели

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 01.01.2018 г.
(незавършено
строителство)

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2018 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, които през 2018 г. са извършили разходи за придобиване или са придобили дълготрайни
материални активи чрез действително извършени разходи за строителство и закупуване - нефинансови предприятия, съставящи баланс;
предприятия с нестопанска цел; застрахователи; специализирани инвестиционни предприятия; пенсионноосигурителни дружества;
бюджетни предприятия - първостепенни разпоредители на бюджетни средства (министерства, ведомства, организации и общини) и
централни офиси на банките. Бюджетните предприятия, когато имат извършени разходи само за една дейност в едно населено място,
попълват един отчет, а когато разходите са за различни дейности или на различни населени места въвеждат обобщен отчет и детайлни
отчети за всеки вид дейност и/или населено място (сумата от детайлните отчети трябва да е равна на общите разходи за придобиване на
ДМА от обобщения отчет). 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),
(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 31.12.2018 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 2018 г.” 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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СПРАВКА
ЗА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
ВАЖНО: Данните се попълват в левове - цели числа, без ДДС и лихви
(Левове – цели числа)
Показатели

Код на реда

Начислени суми

Платени суми

а

б

1

2

Данъци и такси за превозни средства, платени в България
Такса при регистрация на пътни превозни средства

8461

Данък върху превозните средства
в т. ч. данък върху корабите, вписани в регистрите на българските пристанища
и въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Р България
за гражданските въздухоплавателни средства

8462

Пътна такса (винетка) - закупени в България
Данък върху нетния тонаж на корабите по Закона за корпоративното подоходно
облагане

8464

8469

8465

Такси за замърсяване на околната среда, платени в България
За замърсяване на водите (Тарифата за таксите, Закон за водите)

8472

Продуктова такса (Закон за управление на отпадъците)

8473

Такса за битови отпадъци (Закон за местните данъци и такси)

8474

Такси за ползване на ресурси, платени в България
По Закона за защитените територии (без лечебни растения)

8475

Ползване на водни ресурси - за водовземане (Тарифа за таксите)
Ползване на воден обект за наносни отложения от повърхностните води
(Тарифа за таксите)

8481

Добив на кариерни материали

8482

За горите (без лечебни растения)

8483

По Закона за лечебните растения

8476

Лечебни растения по Закона за горите и Закона за защитените територии

8484

За стопански риболов (Закон за рибарство и аквакултури)

8485

Други данъци и такси, платени в България
Данък върху представителните разходи по Закона за корпоративното подоходно
облагане
Данък върху социалните разходи по Закона за корпоративното подоходно
облагане

8486

8491
8492

Данък върху недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси
Данък върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване
активи и/или с използване на персонал по Закона за корпоративното подоходно
облагане

8493

Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, платени към чужбина

8495

8494

Декларирам, че през 2018 г. не съм плащал такса за битови отпадъци

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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Справката се попълва от всички юридически лица (вкл. компании, осъществяващи финансов лизинг), които имат плащания за данъци
и такси. Съгласно Регламент на ЕК 691/2011 относно Европейските икономически сметки за околната среда данъците и таксите с код на
реда от 8461 до 8485 се отнасят за околната среда. Съгласно Регламент на ЕК 549/2013 относно Европейската система от национални и
регионални сметки в Европейския съюз код на реда от 8491 до 8495 се отнасят за други данъци и такси. Данъците и таксите са изброени в
справката, както и в настоящите указания. Попълват се съответните суми начислени и платени през отчетната година, независимо за коя
година се отнасят, в ЛЕВОВЕ. Не се включват ДДС и начислените лихви.
Данъци и такси, свързани с притежаването и използването на превозни средства, платени в България
Такса при регистрация на превозните средства - плащания за издаване и подмяна на документи за право на движение на пътни
превозни средства, вкл. и за табели с регистрационен номер. Заплащат се еднократно при регистрацията на превозните средства.
Данък върху превозните средства – годишен данък съгласно Закона за местните данъци и такси. Освен за пътни превозни средства,
данък се плаща за корабите, вписани в регистрите на българските пристанища, както и за въздухоплавателните средства, вписани в
държавния регистър на Република България.
Такси за замърсяване на околната среда, платени в България
Определянето на видовете такси и размера им следва спецификата на законите за околната среда, която обуславя голямото им
разнообразие.
Закон за водите - плащат се такси за замърсяване, съгласно Тарифата за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Не
се включват сумите за услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води (ВиК, пречиствателни станции).
Закон за управление на отпадъците – плаща се или продуктова такса в ПУДООС или лицензионно възнаграждение за организации
по оползотворяване на отпадъци. Таксата се плаща от лица, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци. Не се включват отчисленията (по чл. 60 от ЗУО) при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци
чрез депониране.
Такса за битови отпадъци се заплаща годишно към общините, съгласно Закона за местните данъци и такси.
Такси за ползване на ресурси, платени в България
Закон за защитените територии - плащания за разрешителни за ползване на дървесина, разрешителни за събиране с търговски цели
на гъби и диворастящи плодове.
За водни ресурси - включва такси за 1) водовземане, 2) за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни
води, съгласно Тарифата за таксите. Не се включват платените суми за услуги по доставка на вода (ВиК, Напоителни системи и други).
Такси за добив на кариерни материали – заплащат се от физически или юридически лица, които добиват кариерни материали. Таксите
се определят на база брутния добив отделно за всеки вид материал.
За горите - суми, които Държавните горски предприятия по чл. 163 от Закона за горите начисляват за формиране на фонд „Инвестиции в
горите“ съгласно чл. 179, ал. 1 от Закона за горите.
Закон за лечебните растения - сумите, които се събират съгласно чл. 24 и чл. 25 от Закона за лечебните растения. Таксите се определят
съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна
собственост.
Лечебни растения по Закона за горите и Закона за защитените територии – сумите, които се заплащат за лечебни растения, извън
списъка на лечебните растения по Закона за лечебните растения, с право на добив от горските територии, предоставени за управление
на държавните предприятия или общинска собственост, както и от защитените територии.
Други данъци и такси, платени в България
Други данъци върху производството се състоят от всички данъци, с които предприятията се облагат в резултат на участието им в
производствената дейност, независимо от количеството или стойността на произвежданите или продаваните стоки и услуги. Другите
данъци върху производството могат да бъдат дължими върху земята, дълготрайните активи или работната сила, наета в производствения
процес, или върху някои дейности или операции.
С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи (съгл. чл. 204 от ЗКПО) :
- представителните разходи, свързани с дейността; допълнителни разходи на народните представители (съгл.чл.217а от ЗКПО);
- социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица);
социалните разходи, предоставени в натура включват и разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за
доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот“; разходите за ваучери за храна.
С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните
граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях (съгл. чл.10 от Закон за местни данъци и
такси).
Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с
използване на персонал по Закона за корпоративното подоходно облагане - съгласно чл. 215 а, във връзка с чл. 204, ал. 1, т. 4 е сумата
на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или
свързани с използване на персонал, за календарната година.
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, платени към чужбина
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други в чужбина покриват всички задължителни безвъзмездни плащания, в брой или в
натура, налагани периодично от сектор „Останал свят“ върху дохода и имуществото на институционалните единици.
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СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2018 ГОДИНА
Показатели

Код на реда

Сума - хил. лв.

а

б

1

Получени субсидии

2500

Субсидии върху продуктите

2510

в това число:
- от правителството

2511

- от Европейския съюз*

2512

Субсидии върху производството

2520

в това число:
- от правителството

2521

- от Европейския съюз*

2522

Получени инвестиционни помощи

2600

в т.ч. от Европейския съюз*

2610

Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии
в т.ч. от Европейския съюз*

2700
2710

* По програми, администрирани от Националния фонд към МФ, Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“ и други програми на
Европейския съюз.

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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Субсидиите са текущи безвъзмездни плащания, които сектор „Държавно управление“ или институциите на Европейския съюз извършват
към резидентни производители.
Субсидиите върху продукти са субсидии, платими за единица произведена или внесена стока или услуга.
Сумата на субсидиите върху продукти може да се определи по следните начини:
а) конкретна парична сума за количествена единица стока или услуга;
б) определен процент от цената за единица;
в) разликата между конкретна целева цена и платената от купувача пазарна цена.
Субсидии върху производството се състоят от субсидии, с изключение на субсидиите върху продуктите, които резидентните
производствени единици могат да получават поради това, че извършват производствена дейност. За своята непазарна продукция
непазарните производители могат да получават други субсидии върху производството само ако тези плащания от сектор „Държавно
управление“ зависят от общи разпоредби, приложими както за пазарните, така и за непазарните производители.
Примерите за други субсидии върху производство включват:
а) субсидии за работна заплата или работна сила като субсидии, платими за общите разходи за работна заплата или общата работна сила,
или за наемането на работа на определени категории лица, като лица с физически увреждания или такива, които са били безработни
продължително време, или за разходите по схеми за обучение, организирани или финансирани от предприятията;
б) субсидии за намаляване на замърсяването: те се състоят от текущи субсидии, предназначени да покрият някои или всички разходи по
допълнителното преработване, предприето за намаляване или предотвратяване на отделянето на замърсители в околната среда;
в) субсидии за лихвени облекчения в полза на резидентни производствени единици, дори когато са предназначени за насърчаване на
капиталообразуването. Когато дадена субсидия е предназначена да финансира както погасяването на дълга, така и плащането на лихвата
по него, и когато не е възможно тя да бъде разпределена по двата елемента, цялата субсидия се разглежда като инвестиционна субсидия.
Субсидиите за лихвени облекчения са текущи трансфери, предназначени за облекчаване на оперативните разходи на производителите.
Те се разглеждат в сметките като субсидии за ползващите се от тях производители дори когато разликата в лихвата се плаща пряко от
държавното управление на предоставящата заема кредитна институция;
г) компенсиране над нивото на ДДС, произтичащо от системата на пропорционално данъчно облагане, често срещана например в
селското стопанство.
Инвестиционните помощи се състоят от капиталови трансфери в брой или натура, извършвани от сектор “Държавно управление”
или сектор “Останал свят” към други резидентни или нерезидентни институционални единици, за финансиране изцяло или частично на
разходите им за придобиване на дълготрайни активи.
Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии включват текущи разходи и разходи за нефинансови
дълготрайни активи.

2632

2633

2660

2670

Други донори от страната

2

3

Съставител:

Ръководител:

5

УКАЗАНИЯ

Лице за контакт:

4

Отвеждане и
Опазване на
Оборотно
Опазване на
пречистване на
почвата и
водоснабдяване
въздуха
отпадъчни води
водите
6

8

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

7

9

Дата:

10

Защита от
шума

(телефон)

(подпис)

11

Апаратура за
мониторинг
и контрол

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Субсидиите са текущи безвъзмездни плащания, които сектор „Държавно управление“ или институциите на Европейския съюз извършват към резидентни производители.
Субсидиите за околната среда са предназначени да покрият някои или всички разходи по допълнителното преработване, предприето за намаляване или предотвратяване на отделянето на
замърсители в околната среда.
Включват се само средствата, които са изразходвани през отчетната година, независимо от общия размер на получената субсидия.
Разпределението на сумите по направления за околната среда, трябва да съответстват на отчетените средства в отчет Разходи за опазване на околната среда (инвестиции и текущи разходи).
В кол. 5 „Опазване на почвата и водите“ да не се записват средства, свързани със селскостопански бизнес /без сеитбообръщение и дълбока оран/. Да се включват само направления, свързани с контрол
на почвената ерозия, съхраняване на биоразнообразието и поддържане на местообитанията на диви птици в обработваеми земи с орнитологично значение, плащания свързани с управление на
земите по Натура 2000,рекултивация на сметища и други терени, почистване на замърсени земи, отводняване, биологично земеделие.

2650

Други донори от чужбина

2640

Други международни организации (и
свързаното с тях национално съфинансиране)
Други държави (и свързаното с тях национално
съфинансиране)

2631

2630

По други програми на Европейския съюз

1

б

2620

Общо

Код на
реда

Субсидии от държавата и общините (без
национално съфинансиране)
Европейски съюз (и свързаното с тях
национално съфинансиране)
По програми, администрирани от
Националния фонд към МФ
По програми, администрирани от
Разплащателната агенция към ДФ "Земеделие"

а

Показатели

Опазване на
Третиране
Ловно и
биоразнообразието,
Опазване
на
защитените
рибностопански
на горите
територии, зони и
отпадъци
мероприятия
обекти

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ОБЩО ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ИНВЕСТИЦИИ И ТЕКУЩИ),
ПОЛУЧЕНИ ОТ СУБСИДИИ И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА 2018 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ
КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА
А. ВЗЕМАНИЯ *

(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Сума на
вземанията

a

б

1

Степен на
ликвидност
до една
година

над една
година

2

3

2000
2001
2002
2013
2003

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х

2014
2015
2016
2012
2020
2021

х
х
х
х

х
х
х
х

2028

х

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2027

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2029

х

х

2030

х

х

I. Вземания
1. Вземания от клиенти - вкл. търговски кредити и предоставени аванси
(вкл. начислени лихви)
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления
Търговски банки и фондове на паричния пазар
в т.ч. търговски банки
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране
извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия
Застрахователи
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети
Население
Юридически лица с нестопанска цел
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
1.1 в т. ч. вземания от клиенти в просрочие над 90 дни
в това число:
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления
Търговски банки
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
1.2 в т. ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа1
2. Предоставени заеми на предприятия (вкл. начислени лихви)
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране
извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2023
2024

Юридически лица с нестопанска цел

2025

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2026

2.1 в т. ч. предоставени заеми на предприятия в просрочие над 90 дни
в това число:

3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. начислени лихви)
3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2031

х

х

4. Данъци за възстановяване от общините (вкл. начислени лихви)

2040

х

х

4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2041

х

х

5. Вземания от персонала

2050

х

х

5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2051

х

х

6. Вземания от подотчетни лица

2060

х

х

6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2061

х

х

БРОЙ 4
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А. ВЗЕМАНИЯ *

(Хил. левове)
Показатели
a

Код на
реда

Сума на
вземанията

б

1

7. Вземания по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)

2070

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2071

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2072

в т.ч. търговски банки

Степен на
ликвидност
до една
година

над една
година

2

3

2093

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране
извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия

2074

Застрахователи

2075

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2076

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2077

Население

2078

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2079

7.1 в т. ч. вземания по финансов лизинг в просрочие над 90 дни

2091

х

х

8. Други вземания (вкл. начислени лихви)

2080

х

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2081

х

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2082

х

х

2094

х

х

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

в т.ч. търговски банки

2083

х

х

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране
извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия

2084

х

х

Застрахователи

2085

х

х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2086

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2087

х

х

Население

2088

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2089

х

х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2090

х

х

8.1 в т. ч. други вземания в просрочие над 90 дни

2092

х

х

Общо вземания

2100

х

х
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Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *

(Хил. левове)

Показатели
a
I. Задължения
1. Задължения към доставчици - вкл. търговски кредити и получени аванси
( вкл. начислени лихви )
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления
Търговски банки и фондове на паричния пазар
в т.ч. търговски банки
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия
Застрахователи
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети
Население
Юридически лица с нестопанска цел
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
1.1 в т. ч. задължения към доставчици в просрочие над 90 дни
в това число:
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления
Търговски банки
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
1.2 в т. ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа1
2. Задължения по облигационни заеми (вкл. лихви)
2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни
3. Получени заеми
3.1 Получени заеми от финансови предприятия (вкл. начислени лихви)
Търговски банки и фондове на паричния пазар
в т.ч. търговски банки
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия
Застрахователи
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
3.1.1 в т. ч. получени заеми от финансови предприятия в просрочие над 90 дни
в това число:
Търговски банки
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
3. 2 Получени заеми от държавата (вкл. начислени лихви)
3.2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни
3.3 Получени заеми от други предприятия, без тези по т. 3.1 и 3.2
(вкл. начислени лихви):
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления
Население
Юридически лица с нестопанска цел
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица
3.3.1 в т. ч. получени заеми от други предприятия в просрочие над 90 дни
в това число:
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления
Население
Юридически лица с нестопанска цел
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

Код на
реда

Сума на
задълженията

б

1

Степен на
изискуемост
до една
година

над една
година

2

3

2110
2111
2112
2123
2113

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121

х
x
х
х
х
х
х
х

х
x
х
х
х
х
х
х

2124
2125
2126
2122
2130
2131

х
х
х
х

х
х
х
х

х

х

х

х

х
х

х
х

х

х

2160
2161
2163
2164
2165
2167

х

х

2156
2157
2158
2159

х
х
х
х

х
х
х
х

2140
2141
2146

2142
2143
2144
2145
2147
2148
2150
2151

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 5   

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *

(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Сума на
задълженията

б

1

a
4. Задължения по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)

2170

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2171

Степен на
изискуемост
до една
година

над една
година

2

3

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране
извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия
4.1 в т. ч. задължения по финансов лизинг в просрочие над 90 дни

2172

2173
2174

х

х

5. Задължения към персоналa (вкл. начислени лихви)

2180

х

х

5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2181

х

х

6. Задължения към подотчетни лица

2190

х

х

6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2191

х

х

7. Данъчни задължения към държавата (вкл. начислени лихви)

2200

х

х

7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2201

х

х

8. Данъчни задължения към общините (вкл. начислени лихви)

2210

х

х

8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни

2211

х

х

9. Задължения към социалното и здравно осигуряване (вкл. начислени лихви)
9.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни
10. Преоформени в държавен дълг кредити (вкл. лихвите)
11. Други задължения, вкл. за ценни книжа и начислени лихви

2220
2221
2230
2240

х
х
х
х

х
х
х
х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2241

х

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2242

х

х

в т.ч. търговски банки

2252

х

х

2243

х

х

2244
2245

х
х

х
х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет

2246

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2247

х

х

Население

2248

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

2249

х

х

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи
контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни
дружества са финансови предприятия
Застрахователи

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

2250

х

х

11.1 в т. ч. други задължения в просрочие над 90 дни

2251

х

х

Общо задължения

2260

х

х

Менителници, запис на заповед и други.
* Начислената лихва и просрочените плащания се записват към финансовия инструмент, по който се начисляват.

1

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

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

СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

a

б

1

2

Притежавани финансови активи в ценни книжа (вкл. лихви)* и деривати по
институционални сектори издатели
I. Облигации

2300

1. Краткосрочни корпоративни облигации

2310

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2311

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2312

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2313

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел
(АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг
и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни
дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества
(вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват;
централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия

2314

Застрахователи

2315

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2320

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2321

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2322

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2323

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел
(АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг
и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни
дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества
(вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват;
централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия

2324

Застрахователи

2325

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

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

2330
2331
2332
2340
2341
2342

III. Други дългови инструменти и права

2350

1. Други дългосрочни дългови инструменти и права

2360

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2361

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2362

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2363

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел
(АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг
и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни
дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества
(вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват;
централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия

2364

Застрахователи

2365

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367

Преоценена стойност към
31.12.2018
3

БРОЙ 4
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С Т Р. 1 5 7   
(Хил. левове)

Показатели
a
2. Други краткосрочни дългови инструменти и права

Код на
реда

Номинална
стойност

б

1

Стойност
преди
последна
преоценка
2

Преоценена стойност към
31.12.2018
3

2370

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2371

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2372

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел
(АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг
и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни
дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества
(вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват;
централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия
Застрахователи

2373

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица
IV. Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица на:

2374
2375
2377
2380

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2381

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2382

х

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна
цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг,
факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със
спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането;
холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет
акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества
са финансови предприятия
Застрахователи

2383

х

2384
2385

х
х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

х

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

х

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

2400

* Начислената лихва се записва към финансовия инструмент, по който се начислява.

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

Указания за попълване на Справката за притежаваните дългови 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 инструменти 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 инструменти и права“ включва всички останали сделки с търгуеми дългови инструменти и права различни от
компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове, изкупени собствени облигации, менителници и записи на заповед.
В справката са включени и притежаваните финансови деривати.
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Отчетна единица: .........................................................
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ВЕСТНИК

БРОЙ 4

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2018 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 1.01.2011 г.:
Ръководители

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

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

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo
време през
годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б

1

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

Напуснали през годината - общо

1840

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

1880

Отработени човекодни

1910

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

1911
1930
1931

БРОЙ 4
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Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

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

а
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. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател (по чл.111 от КТ) и работещи собственици

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

x

x

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 граждански договор
и не работят при друг работодател

1510

Наети лица по чл.111 от КТ за допълнителен труд

1530

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

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд се извършва чрез формуляра “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 това 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 нормалната
продължителност на работното време на едно наето лице на непълно работно време към нормалната продължителност на работното време на
едно наето лице на пълно 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; 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; лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, както и начислените за тях суми за трудово възнаграждение и осигуровки.
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 1.01.2011 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 придобит трудов стаж и
професионален опит, 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, 225 и 331;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 104, 106 и 107a;
- от КСО- по чл. 40 ал.5.
11. На код 3170 се посочват осигурителните вноски във фондовете “Безработица”, “Пенсии”, “Трудова злополука и професионална болест”,
“Общо заболяване и майчинство”, “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 за сметка на работодателя върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други
възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение.
12. На код 3180 се посочват социални разходи за: поевтиняване на храна, поддръжка на почивни бази, неуниформено облекло, транспорт, еднократни помощи изплатени на наетите за лекарства, раждане и други. За социалните разходи предоставени в натура се посочва стойността на стоките
и услугите предоставяни от страна на работодателя на наетите по покупни цени, а за произведените в предприятието - по цени на производител.
13. На код 3190 се посочва данъкът за сметка на работодателя по чл. 216 от ЗКПО, начислен върху сумите за социални разходи в натура по чл.
204 ал.1 от същия закон. Не трябва да се посочват сумите, начислени по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Част ІІ. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател
(по чл. 111 от КТ) и работещи собственици.
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. Те не се включват в Част І.
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, и суми за наетите лица по чл.111 от КТ. 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.
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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Раздел ІI. Местонамиране (държава) на крайния (ултимативния) чуждестранен собственик на предприятието
Моля, попълнете държавата, в която е резидент крайният (ултимативният) чуждестранен
собственик (при свързани предприятия това е последното предприятие,
осъществяващо контрол, което не е собственост на друго чуждестранно предприятие).
Ръководител:

* Само предоставени от чуждестранния инвеститор.
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СПРАВКА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА
Раздел І. Чуждестранни преки инвестиции по състав и страни на чуждестранните инвеститори
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия от нефинансовия сектор, които имат регистрирано чуждестранно участие в
капитала на предприятието от 10% до 100%.
Раздел I. Чуждестранни преки инвестиции по състав и страни на чуждестранните инвеститори
В този раздел се посочват данни за: собствения капитал на предприятието в края на годината; вътрешнофирмените задължения между
инвестиционното предприятие и чуждестранния инвеститор; дохода, създаден през предходни години и разпределен през отчетната
година общо и по страни на чуждестранните инвеститори. Данните в хиляди левове се записват в цели числа, а в хиляди евро - с един
десетичен знак.
В антетките на кол. от 4 до 9 се посочва името на страната, от която е чуждестранният инвеститор, притежаващ дял в капитала на
предприятието.
В кол. 1 се посочват в цели числа данните за предприятието в хиляди левове общо за българското и чуждестранното участие.
В кол. 2 се посочват в цели числа данните за чуждестранното участие общо в хиляди левове.
В кол. 3 се посочва с един десетичен знак общото чуждестранно участие, а в колони 4, 5, 6, 7, 8 и 9 - по страни на инвеститорите в хиляди
евро.
Стойностите в левове и в евро за колони 2 и 3 трябва взаимно да си съответстват. Преизчисляването на данните от левове в
евро и обратно се извършва по централния курс на БНБ към датата на извършване на съответната трансакция или операция
по придобиването. При наличие на трансакции, извършени в други видове валута, за преизчисляването им в левове и евро се
използват съответните централни курсове на БНБ или кръстосани курсове (при липса на фиксинг ) към датата на тези трансакции.
Непогасените валутни заеми и неизплатените задължения от чуждестранния инвеститор се оценяват по курса на БНБ към
31.12.2018 година.
1. Наличност на 31.12.
На код 4420, 4421, 4422, 4423, 4424 и 4425 се посочват общо (кол.1), чуждестранното участие (кол. 2 и 3), както и по страни на
инвеститорите (кол. от 4 до 9) съответните стойности на записания капитал, премиите от емисии, резервите от последващи оценки,
резервите, натрупаната печалба (загуба) от минали години и текущата печалба (загуба) за отчетната година. Данните в колона 1 по тези
кодове трябва да съответстват на данните посочени в Баланса на предприятието, както следва:
код 4420 к.1=код 05100 к.1 от Баланса на предприятието
код 4421 к.1=код 05200 к.1 от Баланса на предприятието
код 4422 к.1=код 05300 к.1 от Баланса на предприятието
код 4423 к.1=код 05400 к.1 от Баланса на предприятието
код 4424 к.1=код 05500 к.1 от Баланса на предприятието
код 4425 к.1=код 05600 к.1 от Баланса на предприятието
Данните по кодове 4420, 4421, 4422 и 4423 к.2 и к.3 се оценяват съответно в левове и в евро по курса на БНБ в деня на извършване на
съответната вноска (придобиване).
На код 4424 и код 4425 съответната печалба (загуба) се определя пропорционално на дяловото участие на чуждестранните инвеститори
в записания капитал на предприятието (ако в дружествения договор не е предвидено друго) и се преоценява в евро в съответствие с
валутния курс на БНБ. Загубата се записва със знак минус (“-”).
На код 4426 се посочва общо (кол.2 и 3) и по страни на инвеститорите (от кол. 4 до 9) размерът на непогасената към 31.12. на отчетната
година част от главницата по дългосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати само от чуждестранния инвеститор (притежаващ дял
в капитала ) на инвестиционното предприятие. Не се вземат предвид заемите от банки (освен ако банката е акционер в предприятието).
На код 4427 се посочва общо (кол.2 и 3) и по страни на инвеститорите (от кол. 4 до 9) размерът на непогасената към 31.12. на
отчетната година част от главницата по краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати само от чуждестранния инвеститор
на инвестиционното предприятие, както и размерът на непогасените към 31.12. задължения по доставки и получени аванси към
чуждестранния инвеститор.
На код 4428 се посочва общо (кол.2 и 3) и по страни на инвеститорите (от кол.4 до 9) размерът на непогасената към 31.12. на отчетната
година част от главницата по вземания на инвестиционното предприятие по дългосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати само
на чуждестранния инвеститор.
На код 4429 се посочва общо (кол.2 и 3) и по страни на инвеститорите (от кол.4 до 9) размерът на непогасената към 31.12. на отчетната
година част от главницата по вземания на инвестиционното предприятие по краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати само
на чуждестранния инвеститор, както и вземания по продажби и предоставени аванси на чуждестранния инвеститор.
2. Доход, разпределен през годината.
Отчита се разпределеният през отчетната година доход, който е създаден през предходните години.
Начислените дивиденти и капитализираната печалба се преизчисляват в евро (и обратно) по централния курс на БНБ към датата, по която
са осчетоводени (вземането на съответното решение).
На код 4441 се посочват начислените от предприятието дивиденти през отчетния период общо в кол. 1, а в кол.2 и 3 от чуждестранния
инвеститор и по страни в колоните от 4 до 9. На код 4442 се посочват общо изплатените дивиденти, без полагащия се данък.
На код 4443 кол.1 се посочва стойността на капитализираната (реинвестираната) през отчетния период печалба в предприятието. В
колоните от 2 до 9 се посочва частта на капитализираната печалба от чуждестранния инвеститор в същото предприятие, пропорционална
на дяловото му участие в записания капитал (ако в дружествения договор не е предвидено друго), общо и по страни на инвеститорите.
Раздел ІІ. Местонамиране (държава) на крайния (ултимативния) чуждестранен собственик на предприятието
В този раздел се попълва държавата, в която е резидент ултимативния чуждестранен собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от
дяловете в капитала на предприятието.
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния чуждестранен собственик се прилага правилото за „последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него при наличие на свързани предприятия, при които дадено предприятие в
РБългария е собственост на чуждестранно предприятие от страна X, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна
У, тогава ултимативен собственик е последното предприятие от страна У. То не е собственост на друго чуждестранно предприятие
или физическо лице и осъществява непряк контрол върху инвестиционното предприятие в РБългария.
В случаите на разпределение на капитала на предприятието между няколко чуждестранни собственика, никой от които няма мажоритарен
дял, следва да се посочи местонамирането на този, който има водеща роля при определянето на общата политика и вземането на
решения в предприятието.
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СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕЛСТВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
(Хил. левове)
Видове строителство
а
Приходи от строителни и монтажни работи - общо (4110+4112), (4200+4300)

Код на
реда

Стойност

б

1

4100

Ново строителство и подобрения (4211+4221+4300)

4110

Поддържане и текущ ремонт (4214+4224)

4112

I. Приходи от сградно строителство (4210+4220)

4200

1. Жилищни сгради - общо (4211+4214)

4210

Ново строителство и подобрения (4212+4213)

4211

Нови жилищни сгради

4212

Подобрения на жилищните сгради

4213

Поддържане и текущ ремонт

4214

2. Нежилищни сгради - общо (4221+4224)

4220

Ново строителство и подобрения (4222+4223)

4221

Нови нежилищни сгради

4222

Подобрения на нежилищните сгради

4223

Поддържане и текущ ремонт

4224

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

4300

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

4310

2. Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии

4320

3. Други

4330

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от строителните предприятия и е предназначен за отчитане само на приходите от строителна дейност,
включваща извършеното жилищно, нежилищно и гражданско строителство. Посочват се данни за извършените от предприятието
строителни работи за: изграждане на нови и извършване на подобрения и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради; извършване
на гражданско строителство, вкл. ново строителство и подобрения на строителни съоръжения и конструкции.
Данните по отделните показатели се попълват в съответствие с посочените определения за:
- Приходи от строителна дейност - стойността на постъпленията от строителни и монтажни работи, извършени през отчетния период;
- Ново строителство - изграждане на един съвсем нов обект, независимо дали мястото , на което ще бъде построен преди това е било
заето или не;
- Подобрения - това са строителните работи, чрез които съществуващите сгради възстановяват потребителната си стойност или
увеличават нормалната продължителност на използване. Подобренията на сградите включват разширения, обновления вътре или по
конструкцията , външни подобрения на сградите и основни изменения;
- Текущ ремонт и поддържане – включва строителни дейности, извършени върху сградите, които не водят до удължаване срока за
нормално ползване на инвентарните обекти, като боядисване, подмяна на износени керемиди или покривни елементи и други.
Приходите от извършената строителна дейност на предприятията се посочват по видове сгради и строителни съоръжения в
съответствие с Класификация на сградите и строителните съоръжения(КСС-2001), обн. ДВ. Бр.6 от 2001г. и web страница на НСИ
/www.nsi.bg /.
Сградното строителство включва строителство на покрити строителни обекти, които могат да се ползват самостоятелно с цел
дълготрайна употреба и в зависимост от предназначението се разделят на:
- жилищни сгради – сгради, при които поне половината от полезната площ е предназначена за жилищни цели – еднофамилни къщи,
жилищни блокове и кооперации и сгради за колективи/общежития, пансиони/;
- нежилищни сгради – сгради, предназначени за различни дейности: административна, производствена, търговска, транспортна,
здравеопазване, просветна, културна, селскостопанска, бази за почивка и краткосрочно пребиваване – хотели, мотели, почивни домове,
хижи и др.
Строителството на съоръжения /гражданско строителство/ включва ново строителство и подобрения на инженерно-строителни
съоръжения, свързани със строителство на:
- транспортната инфраструктура – посочва се стойността на приходите от 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);
- тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии – посочва се стойността на магистрални тръбопроводи, електропроводи
и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални далекосъобщителни линии,
магистрални електропроводи); локални тръбопроводни и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа, локална водопроводна и
топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна мрежа);
- други - посочва се стойността на строителни съоръжения с производствено предназначение, електроцентрали, съоръжения за спорт и
развлечения, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде.
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СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА,
ПРЕДОСТАВЯЩИ БИЗНЕС УСЛУГИ ПО ВИДОВЕ ПРОДУКТИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
Попълва се от всички предприятия с брой на заетите лица (БРЗ*) над 19 и основна икономическа дейност: 58.2 - Издаване на
програмни продукти, 62 - Дейности в областта на информационните технологии, 63.1 - Обработка на данни, хостинг и подобни
дейности; web-портали, 69 – Юридически и счетоводни дейности, 70.2 - Консултантски дейности в областта на управлението, 71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи, 73 - Рекламна дейност и проучване на пазари, 78 - Дейности
по наемане и предоставяне на работна сила.
*БРЗ = кол.1 код (1000 + 1200 -1300 + 1400 + 1510 + 1600)
от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2018 година“

Всяко предприятие попълва само един от разделите във формуляра, който отговаря на неговата основна дейност.
Раздел I. Дейности в областта на компютърните технологии – код 58.2, код 62 и код 63.1 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а
Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)
Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги
Издаване на компютърни игри (компютърни игри - на технически носител, зареждани по
електронен път /downloads/, онлайн режим; услуги по лицензиране за правото на ползване на игри)
Пакети системен и приложен софтуер (пакети информационни системи, мрежов софтуер,
софтуер за управление на бази данни, софтуерни средства за програмни езици; пакети общи
бизнес софтуерни приложения и приложения за домашно ползване, друг приложен софтуер)
Софтуер зареждан по електронен път (download); Софтуер в режим онлайн (системен или
приложен софтуер)
Услуги по лицензиране за правото на използване на компютърен софтуер
Компютърно програмиране (проектиране и разработване на информационни технологии,
софтуерни приложения и потребителски мрежи и системи; оригинали на софтуер)
Консултантска дейност по информационни технологии (консултантски услуги по хардуер и
софтуер, по техническа поддръжка на информационни технологии)
Управление и обслужване на компютърни средства и системи (услуги по управление и
обслужване на мрежи и компютърни системи)
Други дейности в областта на информационните технологии (услуги по инсталиране на
компютри и периферни устройства; услуги некласифицирани другаде)
Обработка на данни, хостинг и други подобни дейности (услуги по обработка на данни,
хостинг за софтуерни приложения и други. Услуги по доставяне на информационна
инфраструктура; аудио- и видеосъдържание, излъчвано в реално време чрез Интернет;
продажба на време или място за реклама в Интернет)
Web-портали (включва: съдържание на web-портали)
Ремонт на компютри и периферни устройства за тях
Препродажба на едро и дребно на софтуер и хардуер, които не са били разработени или
произведени в предприятието
Приходи от продажби от странична дейност

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Сума - хил. лв.
1

8700
8710
58.21

8711

58.29.1
58.29.2
58.29.3
58.29.4
58.29.5

8713
8714

62.01

8715

62.02

8716

62.03

8717

62.09

8718

63.11
63.12
95.11

8719
8720
8721

8712

8722
8750

Раздел ІI. Юридически дейности – код 69.10 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а
Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)
Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги
Юридически консултации и представителство, свързани с наказателното право
Юридически консултации и представителство, свързани с търговското и стопанското право
Юридически консултации и представителство, свързани с трудовото право
Юридически консултации и представителство, свързани с гражданското право
Юридически услуги по патентно и авторско право и други права върху интелектуалната
собственост
Нотариални услуги
Арбитражни и помирителни услуги
Услуги по провеждане на търгове
Други юридически услуги
Приходи от продажби от странична дейност

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

69.10.11
69.10.12
69.10.13
69.10.14

9700
9710
9711
9712
9713
9714

69.10.15

9715

69.10.16
69.10.17
69.10.18
69.10.19

9716
9717
9718
9719
9750

Сума - хил. лв.
1
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Раздел ІІІ. Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации – код 69.20 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

1

9800

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги
Услуги по финансов одит

Сума - хил. лв.

9810
69.20.10

9811

Услуги по проверка на счетоводната отчетност

69.20.21

9812

Услуги по състояние на финансовата отчетност

69.20.22

9813

Услуги по водене на счетоводство

69.20.23

9814

Услуги по водене на ведомости

69.20.24

9815

Други счетоводни услуги

69.20.29

9816

Консултации и услуги по корпоративно данъчно облагане

69.20.31

9817

Услуги по данъчно планиране на физически лица

69.20.32

9818

Услуги по обявяване в несъстоятелност и ликвидация

69.20.40

9819

Приходи от продажби от странична дейност

9850

Раздел ІV. Консултански дейности в областта на управлението – код 70.2 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

1

9900

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги
Консултантски услуги по връзки с обществеността

Сума - хил. лв.

9910
70.21.10

9911

Консултантски услуги по стратегическо управление

70.22.11

9912

Консултантски услуги по управление на финансите (без корпоративни данъци)

70.22.12

9913

Консултантски услуги по управление на пазарите

70.22.13

9914

Консултантски услуги по управление на човешките ресурси

70.22.14

9915

Консултантски услуги по управление на производството

70.22.15

9916

Консултантски услуги по управление на веригата от доставки и други консултантски
услуги по управление

70.22.16

9917

Услуги по управление на стопанската дейност

70.22.17

9918

Други услуги по управление на проекти, без строителство

70.22.20

9919

Други консултантски услуги по стопанско управление

70.22.30

Приходи от продажби от странична дейност

9920
9950

Раздел V. Архитектурни дейности – код 71.11 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

8800

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги

8810

Архитектурни планове и чертежи

71.11.10

8811

Архитектурни услуги за проектиране на жилищни и нежилищни сгради

71.11.21
71.11.22

8812

Архитектурни услуги, свързани с реставрация

71.11.23

8813

Услуги, свързани със съвети в областта на архитектурата

71.11.24

8814

Услуги по градоустройствено и териториално устройствено планиране

71.11.3

8815

Услуги по паркова архитектура и консултантски услуги по паркова архитектура

71.11.4

8816

Приходи от продажби от странична дейност

8850

Сума - хил. лв.
1
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Раздел VI . Инженерни дейности и технически консултации – код 71.12 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

1

8900

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги
Консултантски инженерни услуги

Сума - хил. лв.

8910
71.12.11

8911

Инженерни услуги по проектиране на сгради

71.12.12

8912

Инженерни услуги, свързани с енергийни проекти

71.12.13

8913

Инженерни услуги, свързани с транспортни проекти

71.12.14

8914

Инженерни услуги, свързани с проекти за управление на отпадъци (опасни и неопасни)

71.12.15

8915

Инженерни услуги, свързани с проекти за доставяне на води и канализационни проекти

71.12.16

8916

Инженерни услуги, свързани с индустриални и промишлени проекти

71.12.17

8917

Инженерни услуги, свързани с проекти в областта на далекосъобщенията, радиото
и телевизията

71.12.18

8918

Инженерни услуги за други проекти

71.12.19

8919

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството

71.12.20

8920

Геоложки и геофизични услуги, проучване на земните недра, топографо-геодезични
измервания и заснемания, картографски услуги

71.12.3

Приходи от продажби от странична дейност

8921
8950

Раздел VII. Технически изпитвания и анализи – код 71.2 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

Сума - хил. лв.
1

9300

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги

9310

Изпитвания и анализ на химичния състав и чистотата

71.20.11

9311

Изпитвания и анализ на физичните свойства

71.20.12

9312

Изпитвания и анализ на комплексни системи, механични и електрически

71.20.13

9313

Услуги по технически контрол на автомобили

71.20.14

9314

Други услуги по технически изпитвания и анализи

71.20.19

Приходи от продажби от странична дейност

9315
9350

Раздел VIII. Рекламна дейност – код 73.1 по КИД - 2008
Наименование на продукта / услугата
а

Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

9400

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги
Комплексни услуги, свързани с рекламата

9410
73.11.11

9411

Услуги по директен маркетинг и разпращане на рекламни материали по пощата

73.11.12

9412

Услуги по планиране и създаване на реклама

73.11.13

9413

Други рекламни услуги

73.11.19

9414

73.12.11

9415

73.12.12

9416

Услуги по продажба на рекламно място в печатни издания срещу заплащане (по договор
или еднократно)
Услуги по продажба на радио- и телевизионно рекламно място или време срещу заплащане
(по договор или еднократно)
Услуги по продажба на рекламно място или време в интернет срещу заплащане (по договор
или еднократно)

73.12.13

9417

Продажба на реклама, свързана със събития

73.12.14

9418

Продажба на друг вид рекламно място или време за рекламиране срещу заплащане по договор

73.12.19

Приходи от продажби от странична дейност

9419
9450

Сума - хил. лв.
1
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Раздел IX. Проучване на пазари и изследване на общественото мнение – код 73.2 по КИД - 2008
Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Наименование на продукта / услугата
а
Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

9500

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги

9510

Услуги по проучване на пазари; изследвания на качествени характеристики

73.20.11

9511

Услуги по проучване на пазари; еднократни изследвания на количествени характеристики

73.20.12

9512

Услуги по проучване на пазари; продължаващи и регулярни изследвания на количествени
характеристики
Услуги по проучване на пазари, различни от изследванията; Други услуги по проучване на
пазари

73.20.13
73.20.14
73.20.19

9513

Услуги по изследване на общественото мнение

73.20.20

Приходи от продажби от странична дейност

Сума - хил. лв.
1

9514
9515
9550

Раздел X. Дейности по наемане и предоставяне на работна сила – код 78 по КИД - 2008
Код по
Код на
КПИД-2008 реда
б
в

Наименование на продукта / услугата
а
Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите)

Сума - хил. лв.
1

9600

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги

9610

Посреднически услуги по набиране на ръководен и висококвалифициран персонал

78.10.11

9611

Посреднически услуги по наемане за постоянна работа на всякакъв персонал

78.10.12

9612

Услуги по временно наемане и предоставяне на персонал в областта на компютърните
технологии и далекосъобщенията

78.20.11

9613

Услуги по временно наемане и предоставяне на друг спомагателен персонал за работа в офиси

78.20.12

9614

78.20.13

9615

78.20.14

9616

Услуги по временно наемане и предоставяне на персонал в областта на търговията и
търговските сделки
Услуги по временно наемане и предоставяне на работници в областта на промишлеността,
строителството, транспорта или складирането
Услуги по временно наемане и предоставяне на персонал за хотелиерство и
ресторантьорство

78.20.15

9617

Услуги по временно наемане и предоставяне на медицински персонал

78.20.16

9618

Услуги по временно наемане и предоставяне на друг персонал

78.20.19

9619

Други услуги по предоставяне на работна сила (включва: услуги по наемане и
предоставяне на персонал в областта на компютърните технологии; спомагателен
персонал за работа в офиси; персонал в областта на търговията; работници в областта на
промишлеността, строителството, транспорта или складирането; персонал за хотелиерство
и ресторантьорство; медицински персонал; персонал, н. д.)

78.30.1

Приходи от продажби от странична дейност

9620
9650

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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СПРАВКА ЗА ПРОДАЖБИТЕ И ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
ВАЖНО: Моля, преди попълване на отчета прочетете приложените указания и номенклатури!
Раздел І. Продажби на едро и дребно по групи стоки през 2018 г. (вкл. ДДС и АКЦИЗИ)
Код на Продажби
Групи стоки
реда
на едро
а
б
1
ОБЩО
9000
Хляб и хлебни изделия, продукти на мелничарската промишленост
0111
Месо, месни продукти и месни консерви
0112
Риба и рибни продукти, ракообразни и мекотели
0113
Мляко, млечни продукти и яйца
0114
Хранителни масла и мазнини от животински и растителен произход
0115
Плодове
0116
Зеленчуци, вкл. зеленчукови консерви
0117
Захар, захарни изделия и шоколад
0118
Други хранителни стоки
0119
Кафе, чай и какао
0121
Безалкохолни напитки
0122
Спиртни напитки
0211
Вина
0212
Бира
0213
Тютюневи изделия
0229
Текстилни изделия за изработка на облекло и галантерия
0318
Облекла и кожухарски изделия
0319
Обувки
0329
Материали за текущ ремонт на жилище
0431
Горива за отопление
0459
Мебели и предмети за обзавеждане, осветителни тела
0518
Килими и други подови настилки
0519
Домакински текстил
0529
Домакински уреди
0539
Стоки за домакинството
0549
Инструменти, машини и оборудване за дома и градината
0559
Домакински стоки за краткотрайна употреба
0561
Фармацевтични, медицински и ортопедични стоки
0619
Автомобили
0711
Мотоциклети и велосипеди
0712
Резервни части, материали и принадлежности за МПС
0721
Течни и газообразни горива и смазочни материали за МПС
0722
Съобщителна техника
0812
Радио- и телевизионни стоки
0911
Оптика и фотопринадлежности
0912
Компютърна и канцеларска техника
0913
Носители на записи за аудио-визуална, фотографска техника и машини за обработка на информация 0914
Дълготрайни стоки за свободното време и отдих, музикални инструменти
0920
Игри и играчки; оборудване за спорт и къмпинг; цветя и домашни любимци
0930
Книги, вестници и списания; книжарски и канцеларски стоки и материали
0950
Електрически уреди и принадлежности за лична хигиена; парфюмерийни и козметични стоки
1210
Лични принадлежности, некласифицирани другаде
1230
Строителни материали
9001
Селскостопански суровини и живи животни
9002
Метали и метални руди, необработен дървен материал, химически промишлени продукти, вторични
суровини и скрап
9003
Машини, съоръжения и части за тях
9004

(Хил. левове)
Продажби
на дребно
2
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Раздел ІІ. Търговски обекти за продажби на дребно към 31.12.2018 година
Вид и стокова специализация на търговските обекти
а
СТОПАНИСВАНИ ОБЕКТИ ПО ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩО

Код на
реда

Брой

б

1

Площ на търговската
зала - м2
2

7500

х

Будки и сергии в стационарната търговска мрежа

7510

х

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

7520

х

Складове за продажби на дребно

7530

х

Бензиностанции

7540

х

Газостанции

7550

х

Магазини и павилиони - общо

7560

За храни, напитки и тютюневи изделия

7591

Специализирани

7551

Неспециализирани с разнообразни хранителни стоки

7568

За нехранителни стоки

7592

Специализирани

7552

Неспециализирани с разнообразни нехранителни стоки

7583

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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УКАЗАНИЯ
РАЗДЕЛ І. се попълва от всички предприятия, които през 2018 г. са извършвали продажби на едро или дребно. В кол. 1 се посочват
продажбите на едро, които включват стойността на купените и продадени готови стоки и материали по цени на реализация (вкл. ДДС и
акцизи) на други търговци за следваща препродажба или на предприятия за производствено потребление, без стойността на износа. В
кол. 2 се посочват продажбите на дребно, които включват стойността на купените и продадени готови стоки и материали и реализираната
собствена продукция на населението и други институции и ведомства за собствено потребление по цени на реализация (вкл. ДДС и
акцизи).
В обема на продажбите не се включва стойността на продадените sim-карти, фонокарти, ваучери, билети и др. подобни, които представляват
предплатени услуги, продадената електроенергия, а също и реализираните продажби в заведенията за хранене.
Необходимо е да се посочат данни за всяка позиция от номенклатурата, по която има продажби, без да се допуска необосновано
натрупване на неразпределени суми по дадени стокови групи.
РАЗДЕЛ ІІ. се попълва от всички предприятия, които към края на 2018 г. са извършвали продажби на дребно в стопанисвани от тях търговски
обекти (постоянно действащи, сезонни и в ремонт до 1 месец) с различна форма на организация - магазини и павилиони, будки и сергии, подвижни
обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати), складове за продажби на дребно, бензиностанции и газостанции. Ако част от площта на
големите магазини е наета от друго юридическо или физическо лице за осъществяване на продажби, тази част се счита за самостоятелен магазин.
Будките представляват търговски обекти за продажби на дребно без търговска зала и без значение какъв вид стока се продава в тях.
Павилионите са обекти от лека конструкция (метална, панелна и др.), които, както и магазините, притежават търговска зала.
Бензиностанцията (газостанцията) се счита за самостоятелен търговски обект, независимо от броя на колонките, с които разполага. Ако в
даден обект се извършва продажба едновременно на бензин, дизелово гориво и газ, видът на обекта (бензиностанция или газостанция) се
определя в зависимост от преобладаващия дял на продажбите.
Стоковата специализация на магазинa (павилионa) се определя съобразно дела на продажбите от дадена стокова група. Ако някоя от
продаваните стокови групи преобладава с дял над 1/3 от стойността на всички продажби за отчетния период, обектът се счита за специализиран
магазин. Ако никоя от продаваните стокови групи не формира такъв дял, обектът се определя като неспециализиран магазин с разнообразни
хранителни стоки (вкл. супермаркети и минимаркети) или с разнообразни нехранителни стоки (вкл. универсални магазини).
Търговска площ е площта на търговската зала без складови и други спомагателни помещения

НОМЕНКЛАТУРА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА СТОКОВИТЕ ГРУПИ ПО ШИФРИ ОТ РАЗДЕЛ I
Р. 0111 - различни видове хляб, тестени и сладкарски изделия; макаронени изделия; ориз; зърнени продукти под формата на брашно,
грис или гранули; други зърнени изделия (корнфлекс, нишесте, скорбяла и други).
Р. 0112 - прясно, охладено или замразено месо (вкл. кайма); пресни, охладени или замразени субпродукти и карантия; сушени, осолени
или опушени меса, субпродукти и карантия; месни консерви.
Р. 0113 - пресни, замразени, сушени, опушени, осолени, консервирани риби, морски деликатеси и мекотели (вкл. сухоземни раци, охлюви, жаби).
Р. 0114 - прясно, пастьоризирано или стерилизирано мляко, кондензирано или на прах; кисело мляко, сметана, десерти и напитки на млечна
основа; сирене, кашкавал и извара; яйца и други продукти, съдържащи само яйца.
Р. 0115 - млечни масла; маргарин, други растителни мазнини; течни мазнини (олио); мас.
Р. 0116 - пресни, замразени или изсушени плодове; дини и пъпеши; плодови ядки, орехи, лешници, фъстъци и други.
Р. 0117 - пресни, замразени или изсушени зеленчуци, картофи; консервирани или обработени зеленчуци и продукти на зеленчукова
основа; маслини, гъби.
Р. 0118 - всички видове захар; сладка и конфитюри, мармалади, компоти, желета, плодови пюрета и каши, мед; шоколад и шоколадови
изделия, бонбони, дъвка и други захарни изделия; сладолед; храни и десерти, съдържащи какао.
Р. 0119 - оцет, сол, подправки (сушени и пресни); сосове и емулсии като горчица, майонеза, кетчуп и други; готови прахообразни продукти мая, супи, бульони, кремове; хомогенизирани бебешки, детски и диетични храни.
Р. 0121 - кафе и чай (всички видове, екстракти, есенции и заместители); подсладено или неподсладено какао, шоколад на прах.
Р. 0122 - минерални и газирани води; безалкохолни напитки; плодови и зеленчукови сокове и нектари; плодови сиропи и концентрати; боза.
Р. 0211 - спиртни напитки, включително подсладените.
Р. 0212 - вина от грозде, плодови, саке; винени аперитиви.
Р. 0213 - всички видове бира.
Р. 0229 - цигари; тютюн и хартии за цигари; пури, тютюн за лула и други тютюневи изделия.
Р. 0318 - тъкани за изработване на облекла от естествени, изкуствени или комбинирани влакна; вратовръзки, шалове, ръкавици, шапки,
колани; конци, прежди, катарами, копчета, ципове, панделки, ширити и други.
Р. 0319 - дамско, мъжко, детско и бебешко облекло от всички видове материали, включително от кожа.
Р. 0329 - всички видове обувки, включително спортни, подходящи за всекидневието.
Р. 0431 - бои, лакове, тапети и лепило за тях, стъкла за прозорци; малки водопроводни части; дюшеме, паркет, фаянсови и керамични
плочки; гипс и цимент в малки количества.
Р. 0459 - газ пропан-бутан в бутилки, течни горива, въглища, дърва за горене.
Р. 0518 - мебели; матраци и дюшеци; огледала, картини и други предмети на изкуството; предмети за украса; полилеи, лампиони, нощни
и настолни лампи.
Р. 0519 - килими, мокети, балатум и други.
Р. 0529 - дамаски, пердета, завеси - на платове или готови; изделия за леглото - покривки, одеала, юргани, възглавници, спално бельо; за
маса или за баня - покривки, кърпи, салфетки и други.
Р. 0539 - хладилници, фризери, перални, съдомиялни, готварски и отоплителни печки, микровълнови фурни, климатици, отоплителни
уреди, бойлери, прахосмукачки и други уреди за почистване; шевни и плетачни машини; електрически кафемелачки, кафеварки,
миксери, котлони, ютии и др.; резервни части.
Р. 0549 - стъклария, домакински съдове от всякакъв материал, прибори за хранене; кутии за хляб, кофи, дъски за гладене; механични
домакински уреди - кафемелачки, месомелачки и други.
Р. 0559 - бормашини, триони, циркуляри, градински трактори и др., резервни части за тях; отвертки, клещи; лопати, гребла, сърпове;
подвижни стълби; материали за вътрешни електрически инсталации - контакти, ключове, крушки, фасонки, щепсели, щекери,
кабели, батерии и други.
Р. 0561 - прахове и сапуни за пране и други препарати за почистване; предмети за почистване - метли, лопати, четки; други - кибрит,

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 3   

свещи, щипки, игли, карфици, пирони, винтове, лепила, боя за обувки.
Р. 0619 - лекарства и други фармацевтични продукти; термометри, марли, игли и спринцовки; терапевтични уреди - лещи, слухови
апарати, патерици, инвалидни колички и други.
Р. 0711 - леки, микробуси, самоходни каравани и други. За търговията на едро - включително товарни и лекотоварни автомобили.
Р. 0712 - мотоциклети, мотопеди, моторолери, велосипеди (без детските).
Р. 0721 - гуми, свещи, филтри и други резервни части; кит, бои, почистващи препарати, покривала.
Р. 0722 - бензин, дизелово гориво, газ пропан-бутан, смазочни масла, спирачни течности.
Р. 0812 - телефони, включително преносими (без фонокарти, sim-карти, ваучери), телефакси, телефонни секретари и други.
Р. 0911 - телевизори, радиоприемници (включително за автомобили), грамофони, касетофони, компактдиск - плейъри, стереоуредби,
тунери, усилватели, антени, микрофони и др., резервни части.
Р. 0912 - фотоапарати и фотопринадлежности, кино и видеокамери, прожекционни апарати, оборудване за фотолаборатории; бинокли и
други.
Р. 0913 - персонални компютри, монитори, принтери, софтуер, пишещи машини, калкулатори и др., резервни части.
Р. 0914 - записани и незаписани CD, DVD, аудио- и видеокасети, дискети и магнитни ленти (без видеоигри); грамофонни плочи; фотографски
ленти и други стоки.
Р. 0920 - фургони, каравани и ремаркета за автомобили, лодки, сърф, водолазни екипировки; музикални инструменти, билярдни маси,
игрални автомати и други.
Р. 0930 - игри с карти, видеоигри, шах, играчки; принадлежности и предмети за колекциониране; гимнастически уреди, огнестрелни
оръжия, риболовни принадлежности, къмпинг оборудване; цветя, градинарство и цветарство; домашни любимци, ветеринарни
и други стоки за тях.
Р. 0950 - книги, вкл. учебници, речници, вестници, списания и други периодични издания, бележници, пликове, ученически пособия,
ножици, писалки, моливи, перфоратори, материали за рисуване и други.
Р. 1210 - самобръсначки, сешоари, маши; тоалетен сапун, козметични продукти; тоалетна хартия, хартиени носни кърпички, памперси и
други.
Р. 1230 - бижута и часовници; куфари, чанти; бебешки колички; слънчеви очила, бастуни, чадъри и други.
Р. 9001 - керемиди, тухли, дървен материал, дограма, тръби, цимент, гипс, пясък, вар и други.
Р. 9002 - зърно, фуражи, семена, живи животни, селскостопански суровини от растителен и животински произход.
Р. 9003 - суров нефт, природен газ, руди, метали, дървен материал, химични продукти, вкл. торове, хартии и картон; вторични суровини
и други.
Р. 9004 - производствени машини; плавателни съдове; самолети, хеликоптери; локомотиви, вагони; трактори, булдозери, комбайни;
подемно-транспортни машини и асансьори и други.
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ ЗА 2018 ГОДИНА*
(Хил. левове)
Наименование на продуктовата група

Код на реда

Код на
продукта **

a

б

в

Прoдукти за междинно потребление*** - общо
Продукти на селското стопанство и лова; спомагателни услуги
Продукти на горското стопанство и свързаните с тях услуги
Риба и други рибни продукти; продукти от аквакултури; услуги,
свързани с рибното стопанство
Въглища
Суров нефт и природен газ
Метални руди
Неметални материали и суровини
Спомагателни услуги в добива
Хранителни продукти
Напитки
Тютюневи изделия
Текстил и изделия от текстил, без облекло
Облекло
Обработени кожи и изделия от тях
Дървен материал, изделия от дървен материал и корк, без
мебели; изделия от слама и материали за плетене
Хартия, картон и изделия от хартия и картон
Услуги по печатане и възпроизвеждане на записани носители
Кокс и рафинирани нефтени продукти
Основни химични вещества и химични продукти
Лекарствени вещества и продукти
Изделия от каучук и пластмаси
Продукти от други неметални минерални суровини
Основни метали
Метални изделия, без машини и оборудване
Компютърна и комуникационна техника, електронни и
оптични продукти
Електрически съоръжения
Машини и оборудване с общо и специално предназначение
Автомобили, ремаркета и полуремаркета
Превозни средства, без автомобили
Мебели
Други продукти на преработващата промишленост
Електрическа енергия, газообразни горива и топлинна енергия
Услуги по събиране, третиране и обезвреждане на отпадъци;
рециклиране на материали

99
50
51

01
02

52
44
45
53
54
55
82
83
84
85
86
87

03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

61
62
88
46
89
90
68
69
70
91

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

92
93
94
95
96
97
98
47
48

26
27
28
29
30
31
32
35
38

Стойност на разходите - всичко
през годината
Общо

в т.ч. от внос

1

2

* Разходи за суровини и материали - кодове 21110, 21135 и 21140 от Раздел ІІ на ОПР.
** Съгласно Класификация на продуктите по икономически дейности КПИД-2015.
*** Не се посочва стойността на продадените суровини и материали - код 41120 от Раздел ІV. на ОПР.

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
С този формуляр се отчитат суровини и материали в предприятията потребители, в стойностно изражение (без ДДС), вложени за
осъществяване на дейността на предприятието.
Отчитането на суровините и материалите, потребени в предприятието, се извършва по Класификация на продуктите по икономически
дейности (КПИД-2015).
Чуждите материали, включително поръчките с материали на клиентите, не трябва да се включват в отчета.
Пример: Производител на мебели (код 31 по КИД-2008) може да вложи в производството части за мебели (код 31 по КПИД-2015), текстил
(код 13 по КПИД-2015), дървен материал (код 16 по КПИД-2015), опаковки от хартия (код 17 по КПИД-2015), бои, лакове (код 20 по КПИД2015), обков (код 25 по КПИД-2015) и др.
В колоната „Стойност на разходите - всичко през годината“ се посочва стойността на целия фактически разход на суровини и материали,
без стойността на продадените суровини и материали.
В колоната ”в т.ч. от внос”, се посочва стойността на всички вносни суровини и материали, изразходвани през годината.
Разходите за бензин, авиационен керосин, транспортно дизелово гориво, газьол за отопление, пропан-бутанови смеси (втечнени невтени
газове), мазут, брикети от въглища са част от продуктова група 19 „Кокс и рафинирани нефтени продукти“ и се посочват на ред 46.
Разглеждане на Класификацията на продуктите по икономически дейности от интернет страницата на НСИ-www.nsi.bg, Статистически
класификации, Информационна система „Статистически класификации“, КПИД-2015.
www.nsi.bg, Статистически класификации, Информационна система „Статистически класификации“, КПИД-2015 г.
или на адрес :
http://www.issc.nsi.bg/WEB_CE9/faces/classificationList.jsp

06.20.10.00 хил. м3
06.20.10.00 хил. м3
06.20.10.00 хил. м3
19.10.10
тон
19.10.20.00
19.20.11.00
19.20.12.10
19.20.22.00
19.20.21.20
19.20.23.00
19.20.24.20
19.20.26.2
19.20.26.2
19.20.26.35
19.20.28.20

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

тон

х

х

х

х
х

3

Общо
(количество)

х

х
х

х

х
х

6

Наличност на
31.12.2018 г.
(количество)

ВЕСТНИК

тон

тон

х
х

2

Общо
(количество)

ДЪРЖАВЕН

тон
тон
тон
тон
тон
тон
тон
тон

х
х

1

Наличност на
01.01.2018 г.
(количество)

ПОТРЕБЛЕНИЕ
в т.ч. за ОСНОВНАТА и ДРУГИ
дейности на предприятието
(реално потребени енергийни
продукти)
Стойност хил. лв
Количество
(без ДДС)
4
5

Данните се попълват в цели положителни числа
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176

пр. м3
тон
тон
тон
тон
тон
тон
тон

02.20.1
05.10.10.10
05.10.10.20
05.10.10.30
05.20.10.10
05.20.10.20
19.20.12.20
06.10.10.10

01
02
03
04
05
06
07
08

г

в

Мярка

б

Код
Код на
на
горивото/
реда енергията

ПОСТЪПЛЕНИЯ

СПРАВКА ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ ЗА 2018 ГОДИНА

a
Дърва за горене от иглолистни и широколистни дървесни видове под
формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми
Коксуващи се въглища
Антрацитни въглища, пречистени
Черни въглища, пречистени
Кафяви въглища, пречистени
Лигнитни въглища, пречистени
Лигнитни въглища, изсушени
Нефт
Природен газ (метан) във втечнено или газообразно състояние
(1000 м3 = 1 MWh/10,63)
в т. ч.: за транспорт (1 тон = 1,4658 хил. м3)
за неенергийни цели (1000 м3 = 1 MWh/10,63)
Кокс и полукокс от въглища или от торф; ретортен въглен
Катран от въглища или торф (смес от ароматни и мастни съставки,
получени от дестилацията на въглища или торф)
Брикети от антрацитни и черни въглища
Брикети от лигнитни въглища
Авиационен бензин (1 литър = 0.00075 тон)
Автомобилен бензин, безоловен (1 литър = 0.00075 тон)
Минерален терпентин и специални бензини
Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип (авиационен керосин)
Транспортно дизелово гориво (1 литър = 0.00085 тон)
в т. ч. за стационарни двигатели, строителни и селскостопански
машини
Газьол за отопление и други газьоли (вкл. и за химическа преработка)
(1 литър = 0.00085 тон)
Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра,
непревишаващо 1%

Наименование на горивото/енергията

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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38.11.59.20

42

тон

тон

тон

МВтч
ГДж

тон
тон
тон
тон
тон
тон
МВтч
МВтч
МВтч

тон
тон

г
тон

х

х

х
х

х

х

х

1

Дата:

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

х

х

х
х

ВЕСТНИК

Съставител:

Ръководител:

х

х

х

х
х
х

х

х

6

х
х
х

х

3

Наличност на
31.12.2018 г.
(количество)

х

х

2

Общо
(количество)

х

х

1

Общо
(количество)

в т.ч. за ОСНОВНАТА и ДРУГИ
дейности на предприятието
(реално потребени енергийни
продукти)
Стойност хил. лв
Количество
(без ДДС)
4
5

Предприятията отчитат само закупената топлоенергия, както и топлоенергия, получена при химически процеси, от термопомпи, от слънчеви колектори, геотермална енергия.
Обществените централи отчитат собствените нужди.

16.29.15.00

35.30.11.90
38.11.39.10

40
41

49

19.20.39.20
19.20.41.10
19.20.42.10
19.20.42.20
19.20.42.30
19.20.42.90
35.11.10
35.11.10
35.30.11

27
29
30
31
32
33
35
36
39

38.11.59.30

19.20.31.10
19.20.31.10

25
26

43

в
19.20.28.30

б
24

Наличност на
Мярка 01.01.2018 г.
(количество)

ПОТРЕБЛЕНИЕ

ДЪРЖАВЕН

Други растителни отпадъци, с изключение на брикети и пелети от
растителни отпадъци и остатъци
Пелети и брикети от пресовани и агломерирани дървени и растителни
отпадъци и остатъци

a
Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра, превишаващо 1%
Пропан-бутанови смеси (втечнен нефтен газ)
(1 литър = 0.00055 тон)
в т. ч. за транспорт
Други нефтени газове и газообразни въглеводороди, получени от
нефтопреработвателните заводи (нефтени рафинерии)
Парафин, съдържащ тегловно по-малко от 0.75% масло
Нефтен кокс
Нефтен битум
Гудрон
Други остатъци от нефтени продукти
Електроенергия (МВтч=кВтч/1000)
в т. ч. за транспорт
Топлоенергия 1 (МВтч=кВтч/1000)
в т.ч. получена при химически процеси, от термопомпи, от слънчеви
колектори, геотермална енергия
Промишлени отпадъци (невъзобновяеми)
Дървени отпадъци, с изключение на брикети и пелети от дървесина

Наименование на горивото/енергията

Код
Код на
на
горивото/
реда енергията

ПОСТЪПЛЕНИЯ

Данните се попълват в цели положителни числа
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА
СПРАВКА ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ
Справката се попълва от всички предприятия, потребители на горива/енергия.
Търговските предприятия не отчитат горивата/енергията, с които търгуват!
Предприятията, които произвеждат горива/енергия и същевременно потребяват част от тях, посочват само потребените количества като
постъпления, разход общо и в т. ч. за основната и други дейности (количество и стойност).
Цялото количeство горива, заредени в резервоарите на транспортните средства, се отчитат във 2, 3 и 4 колони, преизчислени
в тонове (за автомобилния бензин, дизелово гориво, пропан-бутанови смеси, авиационен бензин и авиационен керосин)
и в хил.куб.м (за природния газ - метан), а съответната им стойност се записва в кол. 5. Наличните горива в резервоарите на
транспортните средства не се отчитат в колони 1 и 6.
Колона а: съдържа наименованието на продуктовите позиции, дефинирани според Номенклатурата на енергийните продукти
(ПРОДЕНЕРДЖИ - http://www.issc.nsi.bg/WEB_CE9/faces/classificationList.jsp).
Колона в: Код – съдържа кода на продуктовата позиция по ПРОДЕНЕРДЖИ.
Колона г: Мярка – записана е натуралната мярка, в която трябва да бъде отчетено съответното гориво или енергия. За енергийни
продукти, фактурирани в различни мерни единици, са посочени коефициенти за преизчисление на количествата в определената мярка.
Промишлените отпадъци се отчитат в ГДж в зависимост от калоричността им (1 Гкал = 4,187 ГДж).
Колона 1 (6): Наличност на 1 януари (31 декември) – посочват се данни за количествата енергийни ресурси, собственост на
предприятието, независимо в чии складове се намират, с изключение на запасите за извънредни ситуации. Наличността на 01.01 трябва
да е равна на наличността на 31.12 от предходната година.
Колона 2: Постъпления - общо – посочват се фактически постъпилите през годината количества енергийни ресурси с цел потребление,
независимо дали са платени (вкл. и от собствено производство, с изключение на топлоенергията). Тук се включват и количествата
електрическа енергия за собствени нужди на електроцентралите. Същите количества се отчитат и в колони 3 и 4. Не се включват горивата/
енергията, закупени с цел продажба. Търговските предприятия не отчитат горивата/енергията, с които те търгуват.
На ред 39 “Топлоенергия” - всички фирми, с изключение на обществените централи (тяхната основна дейност е да произвеждат и продават
електроенергия и/или топлоенергия), посочват данни само за купената топлоенергия и топлоенергията обхваната от химически процеси
(за която няма разход на горива), както и от термопомпи, от слънчеви колектори, геотермална енергия. На този ред обществените централи
отчитат топлоенергията за собствени нужди. Собствени нужди е топлинната енергия, изразходвана от спомагателното оборудване на
инсталациите и загубите при топлообмен между инсталациите и разпределителната мрежа. Собствените нужди са равни на разликата
между брутната и нетната топлоенергия. Нетната топлоенергия е разликата между подадения към и върнатия от разпределителната
мрежа топлинен поток. На този ред заводските централи не трябва да посочват данни.
На ред 40 “в т.ч.: получена при химически процеси, от термопомпи, от слънчеви колектори, геотермална енергия” се посочват
данни само за топлоенергията, за получаването на която няма изгаряне на горива: обхванатата от химически процеси, както и от
термопомпи, от слънчеви колектори, геотермална енергия.
Колона 3: Потребление - посочват се количествата за целия фактически разход на енергийните ресурси, потребени в основната
и допълнителна дейност на предприятието, както и закупени енергийни ресурси за нуждите на предприятието, но непотребени, а
продадени на други предприятия. Търговските фирми не отчитат закупените горива/енергия с цел продажба.
Колона 4: За основната и други дейности на предприятието - количество: - посочват се само количествата на енергийните
ресурси, потребени в основната и допълнителна дейност на предприятието.
Колона 5: За основната и други дейности на предприятието - хил. лв. (без ДДС): - посочва се стойността на енергийните ресурси,
потребени в основната и допълнителна дейност на предприятието (показани в кол.4).
Данните се попълват в цели положителни числа. В колона 5 данните са в хил. лв, а в останалите колони данните са в
съответната мярка на горивото/енергията, записана в колона “г”.
За преминаване от един в друг вид мерна единица се използва следната зависимост:
1 ГДж = 34 кг у.г. = 0.239 Гкал = 278 кВтч = 0.0239 т н.е
Аритметичен контрол на данните:
За всеки ред:
Колона 1 + колона 2 = колона 3 + колона 6
Колона 3 ≥ колона 4
За колона 2:
- ред 39 ≥ ред 40
За колона 4:
- ред 9 ≥ ред 10 + ред 11
- ред 20 ≥ ред 21
- ред 25 ≥ ред 26
- ред 35 ≥ ред 36

б

а

а
Моля, посочете колко време Ви отне подготовката на данните и
попълването на справката
999

Код на реда
б

в

Мярка

Производство

Време (в минути)
1

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

8

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

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

Дата:

7

количество

в т.ч. на вътрешен пазар

Продажби

в т. ч. на ишлеме
общо
стойност в хил. лв.
стойност в
(без ДДС и акцизи)
хил. лв.
количество количество
количество
в т. ч. за
(без ДДС и
общо
чуждестранни
акцизи)
клиенти
1
2
3
4
5
6

общо

Данните се попълват в цели положителни числа

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Раздел II. Справка за натовареността

Наименование на енергийния продукт

Код по ПРОДЕНЕРДЖИ

Раздел I. Справка за производството и продажбите на енергийни продукти

СПРАВКА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ ЗА 2018 ГОДИНА

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

БРОЙ 4
С Т Р. 1 7 9   

С Т Р.

180

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

УКАЗАНИЯ

за попълване на Справка за производството и продажбите на енергийни продукти
Тази справка попълват предприятията, които произвеждат енергийни продукти, т.е. осъществяват икономическа дейност по КИД-2008:
05.10; 05.20; 06.10; 06.20; 08.92; 19.10; 19.20; 35.11; 35.21; 35.30.
Колона 1 - ”Производство общо” в количество - за всеки енергиен продукт се посочва цялата действително произведена продукция
през отчетния период, независимо дали е продадена, останала като запас или е използвана за по нататъшна преработка (вътрешен оборот),
включително производството на ишлеме. Обществените централи включват в Производството на електрическа и топлинна енергия и
собствените нужди от тях. Компаниите, добиващи природен газ, вкючват в Производството и количествата, използвани за собствени
нужди на газовата промишленост, за добива на газ, в тръбопроводните системи и в предприятията за преработка. При производство
на ишлеме, производството в количество се отчита от предприятието, което действително произвежда продукцията (изпълнителя).
Предприятия с икономическа дейност различна от 35.11 и 35.30 по КИД-2008 отчитат като производство на топлинна енергия
от изкопаеми горива, биомаса или отпадъци само продадените количества. Предприятията отчитат като производство цялата
топлинна енергия, получена при химични процеси и от други източници - от термопомпи и от слънчева енергия.
Колона 2 - “в т.ч. на ишлеме” в количество - за всеки енергиен продукт се посочва цялата продукция, произведена на ишлеме от
изпълнителя.
Колона 3 - “в т.ч. на ишлеме - общо” в стойност - за всеки продукт се посочва стойността, получена за извършената услуга в хил.лв., без
ДДС и акцизи.
Колона 4 - “в т.ч. за чуждестранни клиенти” в стойност - за всеки енергиен продукт се посочва стойността, получена за извършената
услуга в хил.лв., без ДДС и акцизи за чуждестранни клиенти.
Колона 5 - “Продажби общо” в количество - за всеки енергиен продукт се посочва цялото количество продадена собствена продукция
през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производство на ишлеме продажбите в количество и стойност
се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя).
Колона 6 - “Продажби общо” в стойност - посочва се нетният размер на приходите от продажба на енергийни продукти от собствено
производство в хил. лв. (без ДДС и акцизи).
Колона 7 - “в т.ч. Продажби на вътрешен пазар” в количество - за всеки енергиен продукт се посочва цялото количество продадена
собствена продукция на вътрешния пазар през съответната година, независимо в какъв период е била произведена. При производството
на ишлеме продажбите на вътрешния пазар в количество и стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава
(ишлемодателя).
Колона 8 - “в т.ч. Продажби на вътрешен пазар” в стойност - посочва се нетният размер на приходите от продажба на вътрешния пазар
на енергийни продукти от собствено производство в хил. лв. (без ДДС и акцизи).
Аритметичен контрол на данните за всеки ред:
колона 1 ≥ колона 2 и колона 3 ≥ колона 4
колона 5 ≥ колона 7 и колона 6 ≥ колона 8
Разглеждане на Номенклатурата на енергийните продукти ПРОДЕНЕРДЖИ 2018 от интернет страницата на НСИ http://www.issc.nsi.bg/WEB_CE9/faces/classificationList.jsp

а

1

б

222

223

224

Международни организации

Други чуждестранни източници

229

- други чуждестранни предприятия

4

Медицински и
здравни науки

а

704
705
706
707
708
709

Производство, съхранение, разпределение и използване на енергията
Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите
Развитие на здравеопазването
Развитие на селското и горското стопанство и риболова
Развитие на образованието

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници
Отбрана

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове

Изследване на политически и социални системи, структури и процеси

713
714

712

711

710

703

Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Културни, развлекателни и религиозни дейности

702

700
701

Код на
реда
б

Граждански космически изследвания

6

Обществени
науки

Опазване на околната среда

Разходи за НИРД - общо (701÷714)
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата

Селскостопански и ветеринарни науки
5

(Хил. левове)

1

Отчет

(Хил. левове)

Хуманитарни
науки и изкуства
7

ВЕСТНИК

Европейска комисия

228

220
221

214

212
213

211

210

200

- предприятия от Вашата група предприятия

Нетърговски организации
Чуждестранни източници - общо
(221+222+223+224)
Чуждестранни предприятия (228+229)

Национални източници - общо (211÷214)
Предприятия / Собствена стопанска дейност,
различна от НИРД
Бюджетни организации и правителствени
фондове (ФНИ, НИФ)
Висши училища

Разходи за НИРД - общо (210+220)

Отчет

Код на
реда

(Хил. левове)

140
150

3

Технически
науки

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата

130

Разходи за приложни изследвания
Разходи за експериментални разработки

121

120

111

2

Естествени
науки

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели

1

б
100
110

Общо

Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на дълготрайни активи, предназначени за НИРД

в т.ч. за персонал, зает с НИРД

А. Разходи за НИРД - общо (110+120)
Текущи разходи за НИРД (130+140+150)

а

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

СПРАВКА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
(НИРД) ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Обслужвана икономическа дейност (двузначен код по КИД - 2008)

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

БРОЙ 4
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321

421

Друг персонал, зает с НИРД

1

2

в т.ч.
жени

3

общо
5

общо

3

общо
4

в т.ч.
жени

Висше
образование

4

в т.ч.
жени
6

в т.ч.
жени

Технически
науки

5

общо

9

общо
10

в т.ч.
жени

6

в т.ч.
жени

11

общо

7

общо

8

в т.ч.
жени

13

общо

14

в т.ч.
жени

Хуманитарни
науки и изкуства

9

общо

10

в т.ч.
жени

Друго
образование

(Среден брой през годината)

12

в т.ч.
жени

Обществени
науки

Професионални бакалаври, бакалаври и магистри

По образователна степен:

8

в т.ч.
жени

Доктори и
доктори на
науките

7

общо

Медицински и
здравни 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 3 лица са използвали половината от годишния си фонд работно време за осъществяване на научни разработки (50%), то еквивалентът на тяхната заетост с НИРД е = (3 x 0,5) = 1,5;
- ако 2 лица са използвали 20% от годишния си фонд работно време за осъществяване на научни разработки, то еквивалентът на тяхната заетост с НИРД е = (2 x 0,2) = 0,4;
- ако 1 лице, заето с НИРД, е работило само през половината година , то еквивалентът на неговата заетост с НИРД е = (1 x 0,5) = 0,5.

411

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

401

420

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

410

Друг персонал, зает с НИРД

400

б

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

а

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

Естествени
науки

(Среден брой през годината)

ДЪРЖАВЕН

Код на
реда

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

311

Друг персонал, зает с НИРД

1

общо

Общо

Селскостопански
и ветеринарни
науки

182

Изследователи

Персонал - общо (311+321)

301

320

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

310

Друг персонал, зает с НИРД

300

б

Изследователи

Персонал - общо (310+320)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

а

Код на
реда

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

С Т Р.
БРОЙ 4

511
512
513
514
515
516

25 - 34 г.

35 - 44 г.

45 - 54 г.

55 - 64 г.

65 и повече г.

510

б

Код на
реда

под 25 г.

Изследователи - общо (511÷516)

а

Възрастови групи

Раздел VI. Изследователи по възрастови групи
(непреизчислени в еквивалент на пълна заетост)

1

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

(Среден брой през годината)

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

618

(име, презиме, фамилия)

617

На други държави

1

Дата:

общо

Общо

(телефон)

(подпис)

2

в т.ч.
жени

(Среден брой през годината)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

616

На държава от Африка

615

614

613

612

611

610

б

Код на
реда

На държава от Азия

На държава от Централна и Южна Америка

На държава от Северна Америка

На друга европейска държава

На държава членка на ЕС

Българско

Изследователи - общо (611÷618)

а

Гражданство

Раздел VII. Изследователи по гражданска принадлежност
(непреизчислени в еквивалент на пълна заетост)

БРОЙ 4
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 8 3   

С Т Р.

184

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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 2018 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 и систематична работа, която се провежда с цел
да се увеличи обемът на знанията, включително познанието за човека, културата и обществото, както и да се разработят нови приложения чрез наличните знания.
За да бъде дадена дейност определена като научноизследователска, тя трябва да бъде насочена към нови открития, на базата
на оригинални концепции или хипотези; да съдържа елемент на несигурност относно крайния резултат или необходимото време и
ресурси за постигането му; да се осъществява планирано със заделен бюджет и да води до резултати, които могат да бъдат възпроизвеждани. 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
дълготрайни активи, предназначени за НИРД, независимо от източника на финансиране.
На код 110 “Текущи разходи за НИРД” се посочват данни за разходите за материали, за външни услуги, за персонал и другите
разходи за дейността. Не се включват разходите за амортизация.
На код 111 “Разходи за персонала, зает с НИРД” се посочват разходите за заплати и други възнаграждения, както и разходите за
осигуровки на заетите лица в отчетната единица, които са пряко ангажирани с осъществяването на НИРД. Не се включват възнагражденията на лицата, непряко свързани с НИРД, извършващи спомагателни дейности (като охрана, портиери, работници по поддръжката, работници в столовете и други), които обаче са включени в текущите разходи за НИРД на код 110. Разходите за възнаграждения
на лицата, които работят при друг работодател, но са наети от отчетната единица по граждански договор за осъществяване на НИРД
се включват на код 110.
На код 120 се посочват данни за направените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (като земя, сгради,
съоръжения, машини, оборудване, транспортни средства и др.) и на дълготрайни нематериални активи (като например компютърен
софтуер), 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.
В Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата общата сума на направените през годината разходи за НИРД се
разпределя по видове национални и чуждестранни предприятия, институции и организации. Средствата, с които е осъществена
НИРД, могат да бъдат получени под различна форма – приходи от продажба на продукти от НИРД по договор с други предприятия,
висши училища или бюджетни организации; приходи от собствена стопанска дейност, различна от НИРД; субсидии от държавния бюджет, средства от правителствени фондове (Фонд научни изследвания (ФНИ), Национален иновационен фонд (НИФ)); безвъзмездна
финансова помощ от Европейската комисия, международни организации и правителства на други държави.
Разпределението, в Раздел III, 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 горското 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 изкуст-
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вени торове; ветеринарната медицина.
Развитие на образованието (код 709) - разходите за НИРД, свързана с всички степени на образователната подготовка и с всички форми на обучение.
Културни, развлекателни и религиозни дейности (код 710) - разходите за НИРД, свързана с проучване на влиянието, което
оказват върху обществения живот такива социални явления като културни, развлекателни, спортни и религиозни дейности.
Изследване на политически и социални системи, структури и процеси (код 711) - разходите за НИРД, свързана с: изследване
на политически структури на обществото; на социални процеси, изменения и конфликти; развитие на системи за социална сигурност
и социално подпомагане; социални аспекти на организацията на работа.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове (код 712) - разходите за НИРД (финансирана от публични университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и хуманитарните науки.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници (код 713) - разходите за НИРД (финансирана от други
източници, различни от публичните университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и хуманитарните науки.
Отбрана (код 714) - разходите за НИРД, осъществявана за военни цели. Не се включват разходите на Министерство на отбраната за граждански изследвания, които трябва да се отнесат към някоя от останалите социално-икономически цели.
Персонал - общо (код 300 и код 400) включва всички лица, които са пряко ангажирани с осъществяването на НИРД, както и
лицата оказващи директна подкрепа за НИРД (мениджъри, администратори, техници, чиновници). Не се включват лицата, непряко
свързани с НИРД, извършващи спомагателни дейности като охрана, портиери, работници по поддръжката, работници в столовете и
други, макар че техните възнаграждения се включват в текущите разходи за НИРД на код 110.
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, усъвършенстват
и развиват концепции, теории, модели, техническо оборудване, софтуер и оперативни методи. Към тази категория се отнасят и редовните докторанти, тъй като изготвянето на дисертационен труд отговаря на дефиницията за НИРД. Включват се и студентите по
магистърски програми, които осъществяват НИРД срещу заплащане.
Друг персонал, зает с НИРД (код 320 и код 420) - обхваща техническия и помощен персонал. Към технически персонал се
отнасят лицата, притежаващи необходимите знания и опит в една или няколко области на науката, които работят под ръководството
и контрола на изследователите. Помощен персонал са квалифицирани и неквалифицирани работници, както и административен,
секретарски и чиновнически персонал, участващ в изпълнението на научноизследователски проекти или пряко свързан с такива
проекти.
В Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката разпределението става според научноизследователската 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. Изследователи по възрастови групи се посочва броят на изследователите според навършената възраст в години
към 31.12.2018 година.
В Раздел VII. изследователите се разпределят според гражданството, което притежават. Български гражданин, който е и гражданин на друга държава, се смята само за български гражданин.
На код 612 в Раздел VII се посочват изследователите 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, Хърватия,
Чехия и Швеция.
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СПРАВКА ЗА ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016 - 2018 ГОДИНА
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е СПРАВКАТА ДА БЪДЕ ПОПЪЛНЕНА ОТ МЕНИДЖЪРСКИЯ ЕКИП НА ПРЕДПРИЯТИЕТО!
Предприятията, които са част от група предприятия, трябва да попълнят данни, отнасящи се само за тяхното предприятие,
а не за цялата група.
(Моля, отбележете Вашите отговори с “Х”)

РАЗДЕЛ А. СТРАТЕГИИ И ИЗТОЧНИЦИ НА ЗНАНИЯ
А.1. Каква е била степента на значимост на следните стратегии за икономическите резултати на Вашето предприятие
през последните три години (2016 - 2018)?
Стратегии

висока

Степен на значимост
средна
ниска

Няма
значимост

1. Усъвършенстване на съществуващи стоки и услуги
2. Въвеждане на нови стоки и услуги
3. Предлагане на ниски цени (ценово лидерство)
4. Предлагане на високо качество (лидерство в качеството)
5. Предлагане на широка гама от стоки и услуги
6. Предлагане на една или малко на брой ключови стоки и услуги
7. Удовлетворяване потребностите на утвърдени групи клиенти
8. Достигане до нови групи клиенти
9. Предлагане на стандартни стоки и услуги
10. Намиране на специфични решения за клиента
А.2. През последните три години (2016 - 2018) Вашето предприятие предлагало ли е някои от
следните видове стоки и услуги, за да задоволи изискванията на потребителите?
Потребителят може да бъде крайния клиент или предприятие, което използва продукта като
суровина (междинен продукт).
1. Стоки и услуги, създадени съвместно с потребителите, т.е. потребителите са имали активна роля
при създаването на идеята, дизайна и разработването на продуктите (съвместно създаване)*
2. Стоки и услуги, разработени специално за задоволяване на конкретни нужди на
потребителите (персонализиране)*

Да

Не

3. Стандартни стоки и услуги, предлагани на различни потребители
* Разликата между „персонализиране“ и „съвместно създаване“ е тази, че при персонализирането, предприятието създава
дизайна и разработва продукта само, а при съвместното създаване - заедно с потребителя.
(Ако отговорът на А.2.1 и А.2.2 е „Не“, моля, преминете на Въпрос А.5.)
А.3. Кои са потребителите на продуктите, създадени в резултат на „персонализиране“
или „съвместно създаване“?
1. Предприятия от частния сектор

Да

Не

2. Организации от публичния сектор*
3. Лица и домакинства
4. Организации с нестопанска цел
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации,
университети, училища, болници и публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.
А.4. Посочете какъв дял от оборота на Вашето предприятие за 2018 г. се дължи на:
1. Продукти, създадени в резултат на „персонализиране“ или „съвместно създаване“
2. Стандартни продукти
3. Оборот за 2018 г. общо (1+2) = 100%

%
%
100 %
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А.5. През последните три години (2016 - 2018) Вашето предприятие използвало ли е
някой от следните методи за защита правата на интелектуална собственост?
1. Заявка за патент
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Да

Не

2. Регистрация на права върху промишлен дизайн
3. Регистрация на търговска марка
4. Авторско право
5. Търговска тайна
А.6. През последните три години (2016 - 2018) Вашето предприятие осъществявало ли е:

Да

Не

Да

Не

1. Предоставяне на договорна лицензия за използване на права на интелектуална собственост
2. Продажба (или прехвърляне) на права на интелектуална собственост
3. Размяна на права на интелектуална собственост (напр. насрещна лицензия)
А.7. През последните три години (2016 - 2018)* Вашето предприятие осъществявало ли е покупка
или придобиване на договорна лицензия за използване на патент или други права на
интелектуална собственост от:
1. Частни предприятия и физически лица
2. Публични научноизследователски организации, университети и други висши училища
* Периодът 2016 - 2018 година се отнася за времето на покупка или придобиване на патентите или правата на интелектуална
собственост, а не за периода на използването им.
А.8. През последните три години (2016 - 2018) Вашето предприятие закупувало ли е технически услуги от:
Техническите услуги включват всяка консултантска дейност, свързана с техническа, научна и
инженерна информация, напр. инженерни услуги, услуги по измерване и изпитване, промишлен дизайн,
услуги в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД), сертифициране,
монтаж, ремонт и модернизация.
Да

Не

1. Частни предприятия
2. Публични научноизследователски организации, университети и други висши училища
А.9. През последните три години (2016 - 2018) Вашето предприятие закупувало ли
е машини, оборудване и софтуер за:
1. Съществуваща или усъвършенствана технология, която е била използвана преди това във
Вашето предприятие

Да

Не

Да

Не

2. Нова технология, която не е била използвана преди това във Вашето предприятие
А.10. През последните три години (2016 - 2018) Вашето предприятие използвало ли е някои от
следните източници за придобиване на знания?
1. Конференции, търговски панаири и изложби
2. Научни/технически списания и търговски публикации
3. Информация от професионални и индустриални асоциации
4. Информация от публикувани патенти
5. Информация от документи на органите по стандартизация
6. Социални уеб-базирани мрежи и големи групи интернет потребители (краудсорсинг)
7. Отворени платформи между предприятията и софтуер с отворен код
8. Извличане на знания чрез изследване и анализ на стоки и услуги (обратно инженерство)
А.11. Каква е била степента на значимост на изброените методи за организация на работата във Вашето предприятие
през периода 2016 - 2018 година?
Степен на значимост
Няма
Методи
значимост
висока
средна
ниска
1. Планирана ротация на работните места
2. Редовни сесии за мозъчна атака (брейнсторминг) на персонала с
цел подобряване на работата
3. Работни групи и екипи от специалисти в различни области
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РАЗДЕЛ Б. ИНОВАЦИИ
Продуктовата иновация представлява реализирането на пазара на нова или усъвършенствана стока или услуга, която се различава
значително от предишните стоки и услуги на Вашето предприятие. Към продуктовите иновации се отнасят и значителните промени в
дизайна на стоките. Не трябва да се отчитат като продуктови иновации обикновените препродажби на нови стоки и чисто естетическите
промени на стоките.
Б.1. През последните три години (2016 - 2018) Вашето предприятие реализирало ли е на пазара:

Да

Не

Да

Не

1. Нови или усъвършенствани стоки
2. Нови или усъвършенствани услуги
(Ако отговорът на Б.1.1 и на Б.1.2 е “Не”, моля, преминете на Въпрос Б.6.)
Б.2. През последните три години (2016 - 2018) Вашето предприятие реализирало ли е
на пазара иновационни продукти (стоки и услуги), които са:
1. Нови за Вашия пазар - стоки и услуги, които не са били предлагани преди това от никой от
Вашите конкуренти
2. Нови само за предприятието Ви - идентични или сходни стоки и услуги, които вече са били
предлагани от Вашите конкуренти

Б.3. Посочете какъв дял от общия оборот* на Вашето предприятие за 2018 г. се дължи на:
1. Нови или усъвършенствани стоки и услуги през периода 2016 - 2018 г. - нови за Вашия пазар
%
2. Нови или усъвършенствани стоки и услуги през периода 2016 - 2018 г. - нови само за
%
предприятието Ви
3. Непроменени или само незначително модифицирани стоки и услуги през периода
%
2016 - 2018 година (вкл. препродажби на нови продукти, закупени от други предприятия)
4. Оборот за 2018 г. общо (1+2+3) = 100%
100 %
* За кредитните институции оборотът съответства на приходите от лихви и други подобни приходи, а за застрахователните
дружества - на стойността на брутните премии.
Б.4. Кой е разработил тези иновационни продукти (стоки и услуги)?
(Възможен е повече от един отговор)
1. Вашето предприятие самостоятелно
2. Вашето предприятие съвместно с други предприятия и организации*
3. Вашето предприятие чрез приспособяване и модифициране на стоки и услуги, първоначално
разработени от други предприятия и организации*
4. Други предприятия и организации*
* Включват се самостоятелни предприятия, както и други предприятия от Вашата група (филиали, дъщерни предприятия, главен
офис и др.). Организациите включват университети, научноизследователски институти, нетърговски организации и други.
Б.5. Доколко отговарят на Вашите очаквания в края на 2018 г., реализираните през периода 2016 - 2018 година
нови или усъвършенствани продукти?
(Възможен е само един отговор)
1. Надхвърлят очакванията
2. Отговарят на очакванията
3. Отговарят само до известна степен на очакванията
4. Не отговарят на очакванията
5. Твърде рано е да се направи оценка
Процесовата иновация представлява внедряването в предприятието на нов или усъвършенстван бизнес процес за една или повече
бизнес функции, който се различава значително от предишните бизнес процеси във Вашето предприятие.
Б.6. През последните три години (2016 - 2018) Вашето предприятие внедрило ли е някои от
следните видове нови или усъвършенствани процеси?

Да

1. Методи за производство на стоки и предоставяне на услуги
2. Методи за снабдяване, доставка и разпространение
3. Методи за комуникация и обработка на информация
4. Методи за счетоводно отчитане и други административни дейности
5. Бизнес практики за организиране на работния процес и взаимоотношенията с други
предприятия и организации
6. Методи за организация на работата, свързани с разпределяне на отговорностите, вземане
на решения и управление на човешките ресурси
7. Маркетингови методи за промотиране, опаковане, ценообразуване, продуктов пласмент и
обслужване след продажбата
(Ако сте отговорили на всички редове на Въпрос Б.6 с “Не”, моля, преминете на Въпрос Б.9.)

Не
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(Възможен е повече от един отговор)

1. Вашето предприятие самостоятелно
2. Вашето предприятие съвместно с други предприятия и организации*
3. Вашето предприятие чрез приспособяване и модифициране на процеси, първоначално
разработени от други предприятия и организации*
4. Други предприятия и организации*
* Включват се самостоятелни предприятия, както и други предприятия от Вашата група (филиали, дъщерни предприятия, главен
офис и др.). Организациите включват университети, научноизследователски институти, нетърговски организации и други.
Б.8. Доколко отговарят на Вашите очаквания в края на 2018 г., внедрените през периода 2016 - 2018 година
нови или усъвършенствани процеси?
(Възможен е само един отговор)
1. Надхвърлят очакванията
2. Отговарят на очакванията
3. Отговарят само до известна степен на очакванията
4. Не отговарят на очакванията
5. Твърде рано е да се направи оценка
Иновационната дейност включва всички развойни, финансови и търговски дейности, осъществени от предприятието с цел въвеждане
на иновации.
Научноизследователската и развойна дейност включва всяка творческа и систематична работа, която се провежда с цел да
се увеличи обемът на знанията, включително познанието за човека, културата и обществото, както и за разработването на нови
приложения на наличните знания.
Б.9. През последните три години (2016 - 2018) Вашето предприятие осъществявало ли е някоя
от следните иновационни дейности, за която са направени разходи?

Да

Не

1. Дейности, завършили с въвеждане на продуктови или процесови иновации
2. Незавършена иновационна дейност в края на 2018 година
3. Прекратена преди да е завършена иновационна дейност
4. НИРД, извършена във Вашето предприятие
4.1. Постоянно (във Вашето предприятие има постоянно назначен персонал, зает с НИРД)
4.2. През част от периода 2016 - 2018 година
5. НИРД, възложена чрез договор на други предприятия и организации (включително предприятия
от Вашата група)
(Ако сте отговорили на всички редове на Въпрос Б.9. с “Не”, моля, преминете на Въпрос Б.12.)
Б.10. Какви разходи е направило Вашето предприятие само през 2018 г. за иновации и НИРД?

(Хил. лв.)

1. НИРД, извършена във Вашето предприятие (включват се текущите разходи и разходите
за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, предназначени за НИРД)
2. НИРД, възложена чрез договор на други предприятия и организации (включително
предприятия от Вашата група)
3. Всички други разходи за иновации* (с изключение на разходите за НИРД)
в това число:
3.1. Разходи за персонал, зает с иновации във Вашето предприятие
3.2. Разходи за услуги, материали и консумативи за иновации
3.3. Разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи (машини,
оборудване, софтуер, права на интелектуалната собственост, сгради и др.) свързани
с иновациите
4. Разходи - общо (1+2+3)
* Включват се разходите за иновационни дейности (с изключение на НИРД) за:
- Придобиване на машини, оборудване, софтуер, права на интелектуалната собственост и сгради, свързани с иновационните
дейности;
- Придобиване на външни знания, свързани с иновационните дейности, например патенти, лицензи и търговски марки;
- Дизайн на продуктите (стоки и услуги), подготовка на производството/разпространението, свързано с иновационните
дейности;
- Обучение и професионално развитие, свързано с иновационните дейности, например обучение на служителите или
продължаващо образование;
- Маркетингови дейности пряко свързани с иновациите, включително пазарни проучвания.
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Б.11. Как очаквате да се променят общо разходите за иновации във Вашето предприятие през 2019 и 2020 година?
2019 спрямо
2018

2020 спрямо
2019

1. Ще се увеличат
1.1. Моля, отбележете приблизително с колко процента

%

2. Ще останат приблизително същите (+/- 5%)
3. Ще се намалят
3.1. Моля, отбележете приблизително с колко процента

%

4. Не се очакват разходи за иновации
5. Не знам
Б.12. През последните три години (2016 - 2018) Вашето предприятие опитвало ли се е да получи някой от следните
видове финансиране?
Ако Вашето предприятие
е получило финансиране,
използвало ли го е изцяло
Опит за получаване на финансиране
или частично за НИРД или
за други иновационни
дейности?
Да, успешно
Да, но неполучено
получено
Не
Да
Не
финансиране финансиране
1. Капиталово финансиране
(финансиране, предоставено в замяна на
дял от собствеността на предприятието)
2. Дългово финансиране
(финансиране, което предприятието
трябва да възстанови)
Б.13. През последните три години (2016 - 2018) Вашето предприятие получавало ли е финансова подкрепа?
Включва се финансовата подкрепа под формата на помощи, субсидирани заеми и гаранции по заеми.
Не се включват приходите по договори за обществени поръчки в публичния сектор*.
Ако Вашето предприятие
е получило финансова
подкрепа, използвало ли я
е изцяло или частично за
НИРД или за други
иновационни дейности?
Да
Не
Да
Не
1. От институции на местното управление
2. От институции на държавното управление
3. Рамкова програма за научни изследвания и
иновации „Хоризонт 2020“
4. Друга финансова подкрепа от институции на ЕС
* Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации,
училища, болници и публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.
Б.14. През последните три години (2016 - 2018) Вашето предприятие използвало ли е данъчни
кредити или облекчения за:
1. НИРД или други иновационни дейности

Да

Не

Да

Не

2. Други дейности
Б.15. През последните три години (2016 - 2018) Вашето предприятие сътрудничило* ли си е с
други предприятия и организации за осъществяване на:
1. Научноизследователска и развойна дейност (НИРД)
2. Иновационни дейности (с изключение на НИРД)
3. Други дейности
* Сътрудничеството представлява активно участие в съвместни проекти, които се осъществяват заедно с други предприятия и
организации. Не е необходимо партньорите в сътрудничеството да имат търговска изгода. Обикновеното наемане на работна
сила, без активно участие в съвместни проекти, не се счита за сътрудничество.
(Ако отговорът на Б.15.1 и Б.15.2 е “Не“, моля, преминете на Въпрос Б.17.)
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Б.16. Посочете вида и местонамирането на Вашите партньори в иновационната дейност.
(Възможен е повече от един отговор)
Държави от
Други
Партньори
България
ЕС* и ЕАСТ**
държави
1. Предприятия от частния сектор, извън Вашата група предприятия
1.1. Консултанти, предприятия с основна дейност НИРД и частни
научноизследователски институти
1.2. Доставчици на оборудване, материали, компоненти и софтуер
1.3. Клиенти и потребители
1.4. Конкурентни предприятия
1.5. Други предприятия
2. Предприятия от Вашата група предприятия
3. Университети и други висши училища
4. Държавни научноизследователски институти
5. Клиенти и потребители от публичния сектор***
6. Организации с нестопанска цел
* Държавите-членки на ЕС включват: Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия,
Гърция, Унгария, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения,
Словакия, Испания, Швеция и Великобритания.
** Държавите-членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) са: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.
*** Публичният сектор включва: органите на държавната и местната власт, държавни институции и бюджетни организации,
училища, болници и публични предприятия, доставчици на услуги като транспорт, енергетика, водоснабдяване и др.
Б.17. Посочете по какъв начин нормативната уредба е повлияла на иновационната дейност на Вашето предприятие през
последните три години (2016 - 2018).
(Възможен е повече от един отговор)
Иницииране или Възпрепятстване
въвеждането на
улесняване на
иновационната иновации;
Няма
затрудняване на
дейност
влияние
Норматива уредба в областта на:
иновационната
дейност; увеличаване
на разходите за
иновации
1. Безопасност на продуктите, защита на потребителя
2. Опазване на околната среда
3. Защита на интелектуалната собственост
4. Данъци
5. Заетост, трудова безопасност и социални дейности
Б.18. Каква е била степента на значимост на изброените фактори, възпрепятствали стартирането или затруднили
осъществяването на иновационната дейност на Вашето предприятие през последните три години (2016 - 2018)?
Степен на значимост
Няма
Фактори
значимост
висока
средна
ниска
1. Липса на вътрешно финансиране за иновации
2. Липса на кредити или на фондове за дялово инвестиране
3. Трудности при получаване на държавни помощи или субсидии за
иновации
4. Твърде високи разходи за иновации
5. Липса на квалифициран персонал във Вашето предприятие
6. Липса на партньори за сътрудничество
7. Липса на достъп до външни знания
8. Несигурно пазарно търсене на Вашите идеи за иновации
9. Твърде силна конкуренция на Вашия пазар
10. Други приоритети на Вашето предприятие

С Т Р.

192

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

РАЗДЕЛ В. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
В.1. За 2018 г. приблизително какъв процент от заетите лица във Вашето предприятие са имали висше образование?
1.

0%

2.

от 1% до 4.9%

3.

от 5% до 9.9%

4.

от 10% до 24.9%

5.

от 25% до 49.9%

6.

от 50% до 74.9%

7.

75% и повече

В.2. Посочете какъв дял от оборота на Вашето предприятие за 2018 г. се дължи на:
1. Клиенти от България

%

2. Клиенти от държави - членки на ЕС* и ЕАСТ**

%

3. Клиенти от други държави

%

4. Оборот за 2018 г. общо (1+2+3) = 100%

100 %

* Държавите-членки на ЕС включват: Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия,
Гърция, Унгария, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения,
Словакия, Испания, Швеция и Великобритания.
** Държавите-членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) са: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

В.3. Какви разходи е направило Вашето предприятие само през 2018 г. за следните дейности?

(Хил. лв.)

1. Придобиване на машини, оборудване, сгради и други материални активи
2. Маркетинг, изграждане на бранд, реклама
3. Обучение на Вашия персонал (включително заплатите на персонала, докато е бил обучаван)
4. Дизайн на продуктите
5. Разработване на софтуер, база данни и анализ на данни
6. Регистриране на собствени права на интелектуална собственост (ПИС); закупуване на лиценз
за използване на чужди ПИС

В.4. През 2018 година Вашето предприятие било ли е част от група предприятия*?
Ако отговорът е “Не”, попълването на въпросника приключва!

Да

Не

Да

Не

!

1. Ако отговорът е “Да”, посочете в коя държава се намира главният офис ....................................
Код по ISO
2. Ако главният офис е в България, всички предприятия от групата ли се намират в България?
* 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.
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В.5. През последните три години (2016 - 2018) Вашето предприятие било ли е ангажирано с други предприятия от Вашата
група в някоя от следните дейности?
(Възможен е повече от един отговор)
Да, друго
Да, друго
Дейности
предприятие в предприятие в
Не
България
чужбина
Получаване от други предприятия от Вашата група на:
1. Технически знания*
2. Финансови ресурси
3. Персонал
4. Преместване на дейности във Вашето предприятие от други предприятия
от Вашата група
Предоставяне на други предприятия от Вашата група на:
5. Технически знания*
6. Финансови ресурси
7. Персонал
8. Преместване на дейности от Вашето предприятие в други предприятия
от Вашата група
* Техническите знания включват всички знания, необходими за решаването на технически проблеми в производствения процес.
Не се включват общите знания, които не са необходими за решаването на конкретен технически проблем.
В.6. През последните три години (2016 - 2018) Вашето предприятие опитвало ли се е да получи заеми от предприятия
от Вашата група?
Да, успешно
Да, но неполучени
получени
Не
заеми
заеми
1. Опит за получаване на заеми от предприятия от Вашата група
В.7. Ако през последните три години (2016 - 2018) Вашето предприятие е получило заеми от
предприятия от Вашата група, използвало ли ги е изцяло или частично за НИРД или за
други иновационни дейности?

Да

Не

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

в

1

количество

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

Раздел ІІб. Справка за стойността на ненаблюдаваните промишлени услуги

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

а

(телефон)

(подпис)

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

7

количество

12

б
099

Време
(в минути)

9

Отбележете
продукта,
ако е нов или
значително
усъвършенстван

Код на реда

8

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

в т.ч. на вътр. пазар

Раздел ІII. Справка за натовареността

6

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

Продажби

ВЕСТНИК

Ръководител:
Съставител:

10б

Стойност на промишлените услуги, които, не са на ишлеме и не се наблюдават от
номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ)

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

Раздел ІІа. Справка за стойността на услугите по производство на ишлеме - общо
Стойност на услугите по производство на ишлеме от Раздел I (Σ кол.3) и стойност на
услугите по производство на ишлеме на промишлени изделия, които не се наблюдават от
номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ)
10а

5

количество

общо

ДЪРЖАВЕН

Дата:

Производство
в т.ч. на ишлеме
стойност в хил. лв.
(без ДДС и акцизи)
количество
в т.ч. за чужобщо
дестранни
клиенти
2
3
4
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* Промишлените продукти включват промишлени изделия и промишлени услуги

а

Код по
Измерителна
ПРОДПРОМ Наименование на продукта
единица
2018

общо

Раздел І. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти

СПРАВКА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБИТЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ ЗА 2018 ГОДИНА*

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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УКАЗАНИЯ
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на промишлената продукция в натурално изражение от предприятията, произвеждащи промишлени изделия
на територията на Република България и извършващи промишлени услуги, се осъществява по Номенклатурата на промишлената
продукция (ПРОДПРОМ).
Обхватът на всеки код по ПРОДПРОМ е дефиниран чрез връзка с кодове по Комбинираната номенклатура (КН).
Предприятията попълват справка за всеки вид промишлена дейност, която са извършвали съобразно нетния размер на приходите
от продажби на продукция и услуги от промишлена дейност за 2018 г., както следва:
промишлени предприятия, посочили в ОПР ∑ на кодове (15110+15133) кол.1 общо 120 и повече хил. лв.;
промишлени предприятия, посочили в ОПР ∑ на кодове (15110+15133) кол.1 общо 100 и повече хил. лв. и класифицирани по КИД-2008
в клас 10.71 “Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия“;
непромишлени предприятия, посочили в ОПР Раздел VI. “Нетни приходи от продажби по икономически дейности” ∑ на
кодове((60007+60008+60009)+(60010+60011+60012+60013+60014+60015+60016+60017+60018+60019+60020+60021+60022+60023+ 60
024+60025+60026+60027+60028+60029+60030+60031+60032+60033)) общо 120 и повече хил. лева.
II. УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ:
Раздел I.
Колона 1. ”Производство общо” в количество - за всеки продукт се посочва цялата действително произведена промишлена продукция
през отчетния период, независимо дали е продадена, останала като запас или е използвана за собствени нужди (вътрешен оборот;
спомагателен материал в друго производство), включително производството на ишлеме. При производство на ишлеме, производството
в количество се отчита от предприятието, което действително произвежда продукцията (изпълнителя).
Колона 2. “в т.ч. ишлеме” в количество - за всеки продукт се посочва цялата продукция, произведена на ишлеме от изпълнителя.
Колона 3. “в т.ч. ишлеме - общо” в стойност - за всеки продукт се посочва стойността, получена за извършената услуга в хил. лв., без
ДДС и акцизи.
Колона 4. “в т.ч. за чуждестранни клиенти” в стойност - за всеки продукт се посочва стойността, получена за извършената услуга в хил.
лв., без ДДС и акцизи за чуждестранни клиенти.
Колона 5. ”Продажби общо” в количество - за всеки продукт се посочва цялото количество продадена собствена промишлена
продукция през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производство на ишлеме продажбите в
количество и стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя).
Колона 6. ”Продажби общо” в стойност - посочва се нетния размер на приходите от продажби на собствена промишлена продукция
в хил. лв., без ДДС и акцизи.
Колона 7. в т.ч. “Продажби на вътрешния пазар” в количество - за всеки продукт се посочва цялото количество продадена собствена
промишлена продукция на вътрешния пазар през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производство
на ишлеме продажбите на вътрешния пазар в количество и стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава
(ишлемодателя).
Колона 8. в т.ч. “Продажби на вътрешния пазар” в стойност - посочва се нетния размер на приходите от продажби на вътрешния
пазар на собствена промишлена продукция в хил. лв., без ДДС и акцизи.
Раздел IIа.
Колона 10а. “Стойност на услугите по производство на ишлеме - общо” - включва сумата на колона 3 от Раздел I и услугите по
производство на ишлеме на промишлени изделия, които не се наблюдават от номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ).
Колона 11а. “в т.ч. за чуждестранни клиенти” - включва сумата на колона 4 от Раздел I и услугите по производство на ишлеме за
чуждестранни клиенти на промишлени изделия, които не се наблюдават от номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ).
Раздел IIб.
Колона 10б. “Стойност на промишлените услуги, които не са ишлеме и не се наблюдават от номенклатурата на промишлената продукция
(ПРОДПРОМ)“ - включва стойността на извършените ненаблюдавани промишлени услуги, без тези на ишлеме.
Колона 11б. “в т.ч. за чуждестранни клиенти” - включва стойността на извършените ненаблюдавани промишлени услуги за чуждестранни
клиенти, без тези на ишлеме.
За попълване на Справката на хартиен носител, можете да разгледате и разпечатате необходимия Ви брой Справки за всяка дейност
от интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg, ”За респондентите”;→ ИС Бизнес статистика;→ Годишна отчетност за дейността на
предприятията 2018 година;→ ”Нефинансови предприятия, съставящи баланс”;→ формуляри на хартиен носител ”Повече”;→ ”Справка
за производството и продажбите на промишлени продукти за 2018 година”;→ изтегли в (xls формат).
Разглеждане на Номенклатурата на промишлената продукция от интернет страницата на НСИ www.nsi.bg; ”За потребителите”;→
”Статистически класификации”;→ ПРОДПРОМ 2018.
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НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ ......................... ДО ....................... 2018 ГОДИНА

Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, на основание чл. 20 от
Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма
за 2019 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 2019 година.
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за
статистиката и чл. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието за периода от ............... до ............... 2018 година

2.

Справка за група предприятия за периода от ............... до ............... 2018 година

3.

Счетоводен баланс към .............. 2018 година

4.

Отчет за приходите и разходите за периода от ............. до ............. 2018 година

5.

Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за периода от ............. до ............. 2018 година

6.

Отчет за паричните потоци по прекия метод за периода от ............... до ............... 2018 година

7.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за периода от ............... до ............... 2018 година

8.

Справка за данъците и таксите за периода от .............. до ............... 2018 година

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ЗА ПЕРИОДА ОТ ............... ДО ............... 2018 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 **
Забележка: Попълват се данните на предприятието, а не на счетоводното предприятие.

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

Район *
Код по ЕКАТТЕ
Код на поречие

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

С Т Р.
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III. Собственост към датата на ликвидация през 2018 година
Относителен дял
от капитала в %

Собствеността на предприятието е:
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.
IV. Икономическа дейност
№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
нетните приходи от
продажби през 2018 г. в %

Код по
КИД-2008

Код по
НКИД-2003

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
В този раздел се посочват дейностите, извършвани от предприятието през 2018 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
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 или придобило
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 или придобило 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.
Пол на лицето, което управлява фамилния бизнес:

МЪЖ

ЖЕНА

БРОЙ 4
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Обща информация за Групата от предприятия (ГП):
Вашето предприятие част от ГП ли е?

(Моля, отбележете само един отговор! Виж Указанието за определение на ГП)

1.

•

ДА, Глава на местна ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 3 и Приложение 1)

1

•

ДА, Глава на Многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 3, Приложение 1 и Приложение 2)

2

•

ДА, Предприятие, част от местна ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 4 и 5)

3

•

ДА, Част от местно контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 4 и 5)

4

•

ДА, Част от чуждо контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 4 и 6)

5

•

НЕ (въпросникът приключва тук)

0

Идентификация на ГП (Моля, впишете името на ГП, държавата на регистрация)
2.1.1. Наименование на ГП (кирилица)

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO

2.2. Държава на регистрация на ГП (предприятие - майка)
Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД 2008 – виж Приложение 3)

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008 – виж Приложение 3)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица общо за ГП за 2018 г. (виж указанията)
3.5. Консолидиран оборот на ГП за 2018 г. в хил. лв. (виж указанията)
Идентификация на прекия собственик:

(Моля, впишете Вашия пряк собственик с най-голям процент на притежание (може и по-малко от 50 % от собствения капитал, акции и др.))

4.1.1. Наименование на собственика (кирилица)

4.

4.1.2. Наименование на собственика (латиница)
Име на държавата

Код ISO

4.2. Държава на собственика:
4.3. ЕИК на собственика

(ако е българско юридическо лице)

4.4. Процент на собствеността:
Идентификация на крайния (ултимативния) собственик (ако е българско юридическо / физическо лице )
5.1. Наименование на ултимативния собственик на
ГП (кирилица)

5.2. ЕИК на ултимативния собственик

(юридическо лице)

5.3. ЕГН на ултимативния собственик

5.

(физическо лице)

Данни за контакт
5.4. Телефон*
5.5. Електронна поща
5.6. Интернет страница
Идентификация на крайния (ултимативния) собственик (ако е чуждо юридическо/физическо лице)
6.1. Наименование на ултимативния собственик
(кирилица)

6.2. Наименование на ултимативния собственик
(латиница)

6.

Име на държавата

6.3. Държава на регистрация на ултимативния собственик на ГП
Данни за контакт
6.4. Телефон*
6.5. Електронна поща
6.6. Интернет страница

* В първата клетка се вписва кода за национално избиране/кода на мобилния оператор, а във втората номера на телефона/факса.
(отнася се за всички полета от този вид във въпросника).

Код ISO

С Т Р.
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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 вид „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) Европейско законодателство за малките и средни предприятия (Регламент № 96/280/EC);
4) Директива (2001/34/EO) относно допускането на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса и относно информацията, която подлежи на
публикуване;
5) Втора директива на Съвета (89/646/EEC) за координиране на законите, регламентите и административните постановления, отнасящи се до кредитните институции;
6) Закон за счетоводството на Р България.
Под статистическа единица от вид„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. Типове 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) - виж Приложение 3
- Тук се посочва дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови операции/лихви и т.н в зависимост от вида на
дейностите на предприятията в групата.
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008) - виж Приложение 3
- 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, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
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.
5. ЧЛЕНОВЕ НА ГП:
Приложение 1 се попълва при отговор „1” или „2” на Въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП. Понятието „контрол” отразява
отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”. Контролът между юридическите лица е сложно
понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни единици в рамките на ГП трябва да се обосновават
на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от следните случаи да бъде наличен, с цел определяне
връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността.
Пример за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича “кумулативен контрол„) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид - пряк (директен) в колона 6, непряк (индиректен) в колона 7. В колона 8 се
вписва процентът на собственост/контрол.

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 0 1   
Фигура 1

60%

X

A

40%

B

30%

Y

60%

100%

30%
D

C
40%

При отговор „2“ на въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП се попълва Приложение 2 за предприятията в чужбина, за които
се посочват основна икономическа дейност по КИД-2008, брой заети лица, оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални
активи (част от форма СПБ-13 за структурата и дейността на чуждестранните предприятия, контролирани от български предприятия, попълвана в БНБ до
2014 г.).
Брой заети лица - посочва се средногодишният брой заети лица. Показателят включва всички лица, работещи на пълно или непълно работно време,
включително сезонни и надомни работници, работещи собственици, наети по договор за управление и контрол, наети по извънтрудови правоотношения
(граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено
време, а също и тези, предоставени по договор от други предприятия. В случай, че не разполагате с данни за брой заети лица, посочете броя на наетите
лица.
Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени
суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на
дълготрайни активи, приходите от финансирания и финансовите приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данък
върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 64 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и
допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 65 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно
осигуряване, без група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват „Брутни записани премии“.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват
„Общи пенсионни вноски“. Тук се включват получените пенсионни вноски в рамките на отчетния период - задължителни вноски, други редовни вноски,
допълнителни доброволни вноски, входящи трансфери и други вноски.
Разходи за персонала - стойността на всички видове възнаграждения и осигуровки на наетите лица (включително задължителни и доброволни
осигуровки) за сметка на работодателя, извършени през отчетния период.
Брутни инвестиции в дълготрайни материални активи - стойността на направените разходи за придобиване на ДМА през отчетния период, които
включват фактически извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни строителни съоръжения чрез възлагане и по стопански начин, за доставка
и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не
се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.
Показателите оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални активи се попълват в хил. лв., като данните в чуждестранна
валута се преизчисляват по средния за отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута.
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*Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 2018 година. За описание на дейността се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет
страницата на НСИ – www.nsi.bg
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Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

БРОЙ 4
Приложение 3

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и
материали за плетене

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби

С Т Р. 2 0 5   

С Т Р.

206

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ .......................... 2018 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

00310
00320
00400

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 0 7   

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:
Ликвидатор/синдик:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

208

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА ПЕРИОДА ОТ ............. ДО ............. 2018 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:
Ликвидатор/синдик:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 0 9   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ ................. ДО ............... 2018 ГОДИНА

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

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

10100

Разходи за суровини, материали и външни услуги

10200

Суровини и материали
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 (към осигурителни фондове)

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

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

Общо разходи (І + ІІ)

13000

В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)

14100

III. Разходи за данъци от печалбата

14200

IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък

14300

Г. Печалба (В - III - IV)

14400

Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)

14500

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

С Т Р.

210

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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. услуги по призводство 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

Общо приходи (І + ІІ)

18000

В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)

19100

Г. Загуба (В + III + IV )

19200

Всичко (Общо приходи + Г)

19500

Дата:
Ликвидатор/синдик:
Съставител:

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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:

Ликвидатор/синдик:

09040

09027

Д. Парични средства в края на периода

09026

Други парични потоци от ликвидационна дейност
09030

09025

Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалба

Г. Парични средства в началото на периода

09024

Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики

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

09023

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

09020

09022

Парични потоци, свързани с разчети с персонала

Общо за раздел Б

09021

Парични потоци, свързани с финансови активи

1

постъпления

Текущ период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Парични потоци, свързани с контрагенти

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

09010

09012

Парични потоци, свързани с финансови институции

Общо за раздел А

09011

Парични потоци, свързани с разчети с персонала

б

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

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

Наименование на паричните потоци

Код на
реда

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА ПЕРИОДА ОТ ............... ДО ............... 2018 ГОДИНА

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

БРОЙ 4
С Т Р. 2 1 1   

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

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

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА ПЕРИОДА ОТ ............. ДО ............. 2018 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 1.01.2011 г.:
Ръководители

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

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

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo
време през
годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б

1

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

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

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

а
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. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател (по чл.111 от КТ) и работещи собственици

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

x

x

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 граждански договор
и не работят при друг работодател

1510

Наети лица по чл.111 от КТ за допълнителен труд

1530

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

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

Дата:
Ликвидатор/синдик:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд се извършва чрез формуляра “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 това 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 нормалната
продължителност на работното време на едно наето лице на непълно работно време към нормалната продължителност на работното време на
едно наето лице на пълно 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; 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; лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, както и начислените за тях суми за трудово възнаграждение и осигуровки.
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 1.01.2011 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 придобит трудов стаж и
професионален опит, 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, 225 и 331;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 104, 106 и 107a;
- от КСО- по чл. 40 ал.5.
11. На код 3170 се посочват осигурителните вноски във фондовете “Безработица”, “Пенсии”, “Трудова злополука и професионална болест”,
“Общо заболяване и майчинство”, “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 за сметка на работодателя върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други
възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение.
12. На код 3180 се посочват социални разходи за: поевтиняване на храна, поддръжка на почивни бази, неуниформено облекло, транспорт, еднократни помощи изплатени на наетите за лекарства, раждане и други. За социалните разходи предоставени в натура се посочва стойността на стоките
и услугите предоставяни от страна на работодателя на наетите по покупни цени, а за произведените в предприятието - по цени на производител.
13. На код 3190 се посочва данъкът за сметка на работодателя по чл. 216 от ЗКПО, начислен върху сумите за социални разходи в натура по чл.
204 ал.1 от същия закон. Не трябва да се посочват сумите, начислени по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Част ІІ. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател (по
чл. 111 от КТ) и работещи собственици.
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. Те не се включват в Част І.
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, и суми за наетите лица по чл.111 от КТ. 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.
Забележки:
Използвани съкращения: ЗДС – Закон за държавния служител; ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане; КСО – Кодекс за социалното осигуряване; КТ – Кодекс на труда.
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА
ЗА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
ВАЖНО: Данните се попълват в левове - цели числа, без ДДС и лихви
(Левове – цели числа)
Показатели

Код на реда

Начислени суми

Платени суми

а

б

1

2

Данъци и такси за превозни средства, платени в България
Такса при регистрация на пътни превозни средства

8461

Данък върху превозните средства
в т. ч. данък върху корабите, вписани в регистрите на българските пристанища
и въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Р България
за гражданските въздухоплавателни средства

8462

Пътна такса (винетка) - закупени в България
Данък върху нетния тонаж на корабите по Закона за корпоративното подоходно
облагане

8464

8469

8465

Такси за замърсяване на околната среда, платени в България
За замърсяване на водите (Тарифата за таксите, Закон за водите)

8472

Продуктова такса (Закон за управление на отпадъците)

8473

Такса за битови отпадъци (Закон за местните данъци и такси)

8474

Такси за ползване на ресурси, платени в България
По Закона за защитените територии (без лечебни растения)

8475

Ползване на водни ресурси - за водовземане (Тарифа за таксите)
Ползване на воден обект за наносни отложения от повърхностните води
(Тарифа за таксите)

8481

Добив на кариерни материали

8482

За горите (без лечебни растения)

8483

По Закона за лечебните растения

8476

Лечебни растения по Закона за горите и Закона за защитените територии

8484

За стопански риболов (Закон за рибарство и аквакултури)

8485

Други данъци и такси, платени в България
Данък върху представителните разходи по Закона за корпоративното подоходно
облагане
Данък върху социалните разходи по Закона за корпоративното подоходно
облагане

8486

8491
8492

Данък върху недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси
Данък върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване
активи и/или с използване на персонал по Закона за корпоративното подоходно
облагане

8493

Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, платени към чужбина

8495

8494

Декларирам, че през 2018 г. не съм плащал такса за битови отпадъци

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички юридически лица (вкл. компании, осъществяващи финансов лизинг), които имат плащания за данъци
и такси. Съгласно Регламент на ЕК 691/2011 относно Европейските икономически сметки за околната среда данъците и таксите с код на
реда от 8461 до 8485 се отнасят за околната среда. Съгласно Регламент на ЕК 549/2013 относно Европейската система от национални и
регионални сметки в Европейския съюз код на реда от 8491 до 8495 се отнасят за други данъци и такси. Данъците и таксите са изброени в
справката, както и в настоящите указания. Попълват се съответните суми начислени и платени през отчетната година, независимо за коя
година се отнасят, в ЛЕВОВЕ. Не се включват ДДС и начислените лихви.
Данъци и такси, свързани с притежаването и използването на превозни средства, платени в България
Такса при регистрация на превозните средства - плащания за издаване и подмяна на документи за право на движение на пътни
превозни средства, вкл. и за табели с регистрационен номер. Заплащат се еднократно при регистрацията на превозните средства.
Данък върху превозните средства – годишен данък съгласно Закона за местните данъци и такси. Освен за пътни превозни средства,
данък се плаща за корабите, вписани в регистрите на българските пристанища, както и за въздухоплавателните средства, вписани в
държавния регистър на Република България.
Такси за замърсяване на околната среда, платени в България
Определянето на видовете такси и размера им следва спецификата на законите за околната среда, която обуславя голямото им
разнообразие.
Закон за водите - плащат се такси за замърсяване, съгласно Тарифата за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Не
се включват сумите за услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води (ВиК, пречиствателни станции).
Закон за управление на отпадъците – плаща се или продуктова такса в ПУДООС или лицензионно възнаграждение за организации
по оползотворяване на отпадъци. Таксата се плаща от лица, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци. Не се включват отчисленията (по чл. 60 от ЗУО) при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци
чрез депониране.
Такса за битови отпадъци се заплаща годишно към общините, съгласно Закона за местните данъци и такси.
Такси за ползване на ресурси, платени в България
Закон за защитените територии - плащания за разрешителни за ползване на дървесина, разрешителни за събиране с търговски цели
на гъби и диворастящи плодове.
За водни ресурси - включва такси за 1) водовземане, 2) за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни
води, съгласно Тарифата за таксите. Не се включват платените суми за услуги по доставка на вода (ВиК, Напоителни системи и други).
Такси за добив на кариерни материали – заплащат се от физически или юридически лица, които добиват кариерни материали. Таксите
се определят на база брутния добив отделно за всеки вид материал.
За горите - суми, които Държавните горски предприятия по чл. 163 от Закона за горите начисляват за формиране на фонд „Инвестиции в
горите“ съгласно чл. 179, ал. 1 от Закона за горите.
Закон за лечебните растения - сумите, които се събират съгласно чл. 24 и чл. 25 от Закона за лечебните растения. Таксите се определят
съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна
собственост.
Лечебни растения по Закона за горите и Закона за защитените територии – сумите, които се заплащат за лечебни растения, извън
списъка на лечебните растения по Закона за лечебните растения, с право на добив от горските територии, предоставени за управление
на държавните предприятия или общинска собственост, както и от защитените територии.
Други данъци и такси, платени в България
Други данъци върху производството се състоят от всички данъци, с които предприятията се облагат в резултат на участието им в
производствената дейност, независимо от количеството или стойността на произвежданите или продаваните стоки и услуги. Другите
данъци върху производството могат да бъдат дължими върху земята, дълготрайните активи или работната сила, наета в производствения
процес, или върху някои дейности или операции.
С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи (съгл. чл. 204 от ЗКПО) :
- представителните разходи, свързани с дейността; допълнителни разходи на народните представители (съгл.чл.217а от ЗКПО);
- социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица);
социалните разходи, предоставени в натура включват и разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за
доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот“; разходите за ваучери за храна.
С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните
граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях (съгл. чл.10 от Закон за местни данъци и
такси).
Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с
използване на персонал по Закона за корпоративното подоходно облагане - съгласно чл. 215 а, във връзка с чл. 204, ал. 1, т. 4 е сумата
на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или
свързани с използване на персонал, за календарната година.
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, платени към чужбина
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други в чужбина покриват всички задължителни безвъзмездни плащания, в брой или в
натура, налагани периодично от сектор „Останал свят“ върху дохода и имуществото на институционалните единици.

11252

(Продължава в брой 5)
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-18-7706-218
от 20 ноември 2018 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията нареждам:
I. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на селищно образувание местност Акчелар, землище гр. Варна, община Варна, област Варна, в
частта относно новообразувани имоти и регистри
към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
22.02.2010 г. Решение № 826 от 18.05.2009 г. по адм.
дело № 1172/2007 г. на Административния съд – Варна, и влязло в законна сила на 26.05.2008 г. Решение
№ 605 от 22.04.2008 г. по адм. дело № 1112/2007 г.
на Административния съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Акчелар, землище гр. Варна,
община Варна, област Варна, се извършват следните промени:
Заличават се НИ № 806 и НИ № 410 по ПНИ.
Новообразува се имот № 918 с площ 3587 кв. м
и в регистъра като собственици се вписват:
– Стефка Кирилова Драганова за 1129 кв. м
ид. части от 4500 кв. м с документи за собственост:
нот. акт, издаден от РС – Варна, и нот. акт, вписан
в Службата по вписванията – Варна, с акт;
– Диана Ангелова Джурова за 2626,03 кв. м ид.
части от 4500 кв. м с документи за собственост:
нот. акт на Службата по вписванията – Варна; нот.
акт с акт на Службата по вписванията – Варна;
и нот. акт на Службата по вписванията – Варна;
– Христо Андреев Тарачоров за 744,97 кв. м
ид. части от 3000 кв. м с документ за собственост:
нот. акт на Службата по вписванията – Варна.
Новообразува се имот № 919 с площ 800 кв. м
и в регистъра като собственици се вписват:
– Диана Ангелова Джурова за ½ ид. част от
800 кв. м с нот. акт на Службата по вписванията – Варна;
– Анджела Йонкова Джурова за ½ ид. част от
800 кв. м с нот. акт на Службата по вписванията – Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
II. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на местност Боровец-север, землище кв. Галата,
община Варна, област Варна, като една част от
имотите по този план представляват земеделска
земя, а останалата част попадат в околовръстния
полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2 от
ПЗРЗСПЗЗ, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
16.07.2013 г. Решение № 2987 от 19.06.2013 г. по адм.
дело № 18627/2012 г. на Варненския районен съд:
В ПНИ на местност Боровец-север, землище кв.
Галата, община Варна, област Варна, като една част
от имотите по този план представляват земеделска
земя, а останалата част попадат в околовръстния
полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2 от
ПЗРЗСПЗЗ, се извършват следните промени:
За НИ 1909 (КР 5401) с площ 574,07 кв. м в
регистъра се заличава вписаният като собственик
Стойчо Симеонов Стойков с документ за собственост „№ 17.04.2001 г., т. 0“ и като собственик се
вписва Павлина Методиева Димова с н.а.
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Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила
на 21.03.2014 г. Решение № 661 от 14.02.2014 г. по
гр. дело № 18751/2012 г. на Варненския районен съд:
В ПНИ на местност Боровец-север, землище кв.
Галата, община Варна, област Варна, като една част
от имотите по този план представляват земеделска
земя, а останалата част попадат в околовръстния
полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2 от
ПЗР на ЗСПЗЗ, се извършват следните промени:
За НИ 4069 (КР 5401) с площ 732,54 кв. м в
регистъра се заличава вписаният като собственик
„неидентифициран собственик“ и като собственик
се вписва Маргаритка Илиева Неделчева с договор за доброволна делба акт, нот. пр. на нотариус
Павлина Симеонова, РС – Варна, рег. № 335 на
НК, вписан в Службата по вписванията.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение на собствениците.
3. В изпълнение на влязло в законна сила на
30.07.2014 г. Решение № 2734 от 23.05.2014 г. по
гр. дело № 17163/2012 г. на Варненския районен съд:
В ПНИ на местност Боровец-север, землище кв.
Галата, община Варна, област Варна, като една част
от имотите по този план представляват земеделска
земя, а останалата част попадат в околовръстния
полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2 от
ПЗРЗСПЗЗ, се извършват следните промени:
За НИ 1439 (КР 5401) с площ 389,09 кв. м в
регистъра се заличават вписаните като собственици: „Хриска Манова Кръчмарова с н.а., Марийка
Колева Димитрова с н.а. и Иван Николаев Иванов с н.а.“ и като единствен собственик се вписва
Иван Николаев Иванов с н.а., вписан в Службата
по вписванията.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
III. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище
кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
27.05.2009 г. Решение № 737 от 30.04.2009 г. по
адм. дело № 3145/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
За НИ 939 (КР 517) с площ 600,04 кв. м в регистъра се заличава вписаният като собственик
Тодор Стоянов Жеков с оценителен протокол и
като собственици се вписват: Златинка Тодорова
Стоянова с н.а. и Виолета Тодорова Стоянова с н.а.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила
на 19.11.2012 г. Решение № 1134 от 7.06.2010 г. по
адм. дело № 3051/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

Новообразува се имот № 5021 (КР 517) с площ
750 кв. м и в регистъра като собственик се вписва
Иван Денчев Ненков с документ – нотариален
акт, вписан в Службата по вписванията – Варна.
Новообразува се имот № 5022 (КР 517) с площ
447 кв. м и в регистъра като собственик се вписва
„н-ци на Калина Георгиева Барбова“ с документ
„Решение на Поземлена комисия гр. Варна“.
НИ № 830 (КР 517) става с площ 600 кв. м и в
регистъра не се променя вписаният като собственик „н-ци на Румен Добрев Иванов“ с документ
„нотариален акт, издаден от Варненски нотариат“.
НИ № 9600 (КР 517) става с площ 3588 кв. м,
без да се променят НТП – улици, и собственикът – Община Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
3. В изпълнение на влязло в законна сила на
18.03.2011 г. Решение № 335 от 17.02.2010 г. по
адм. дело № 2257/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО Манастирски рид, Бялата чешма
и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна,
област Варна, се извършват следните промени:
За НИ 567 (КР 516) с площ 574,94 кв. м в регистъра се заличава вписаният като собственик
„н-ци Деспина Янева Зоицова“ и като собственик
се вписва Никола Георгиев Камбуров с н.а.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
4. В изпълнение на влязло в законна сила
на 28.04.2010 г. Решение № 950 от 2.06.2009 г. по
адм. дело № 2775/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
НИ № 2866 (КР 517) става с площ 599,88 кв. м и в
регистъра не се променя вписаният като собственик
Маргарита Илиева Майсторова с нотариален акт.
НИ № 1936 (КР 517) става с площ 664,85 кв. м
и в регистъра не се променя вписаният като собственик Димитър Петров Трайков с нотариален
акт, за 600 кв. м ид.ч.
Новообразува се имот № 9800 (КР 517) с площ
97,36 кв. м, с НТП – улици, собственик – Община
Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
5. В изпълнение на влязло в законна сила на
2.05.2012 г. Решение № 2337 от 17.10.2011 г. по
гр. дело № 2550/2011 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
Заличава се НИ 4220 (КР 516).
Новообразува се имот № 4847 (КР 516) с площ
640,23 кв. м и в регистъра като собственик се вписват наследниците на Яни Киров Янев с решение
на ОСЗГ – Варна.
НИ 511 (КР 516) става с площ 599,99 кв. м и в
регистъра не се променя вписаният като собственик:
„Бонка Златева Русева с н.а. за 600 кв. м ид.ч.“.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
6. В изпълнение на влязло в законна сила
на 20.10.2011 г. Решение № 940 от 4.05.2010 г. по
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адм. дело № 2007/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
Новообразуван имот № 883 (КР 517) става с площ
600 кв. м и в регистъра не се променя вписаната
като собственик Стефка Вълчева Иванова с н.а.
Новообразуван имот № 890 (КР 517) става с
площ 746,19 кв. м, в регистъра не се променят вписаните като собственици н-ци на Тодора Иванова
Димитрова, вписва се като документ за собственост
Решение на ОСЗ – Варна.
Новообра зу ва н и мо т № 9617 (К Р 517) с
НТП – улици, става с площ 2168,79 кв. м и в регистъра не се променя вписаният като собственик
Община Варна.
Промените да се отразят в таблицата за изчисляване на дължимото обезщетение.
IV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Соук
солар/Сълзица, част от КР 505, землище гр. Варна,
община Варна, област Варна, в частта относно
новообразувани имоти и регистри към тях, както
следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
16.04.2013 г. Решение № 3808 от 17.08.2012 г. по адм.
дело № 19661/2011 г. на Варненския районен съд:
В ПНИ на СО м. Соук солар/Сълзица, землище гр. Варна, община Варна, област Варна, се
извършват следните промени:
Заличава се новообразуван имот № 764 с площ
227,53 кв. м, за който в регистъра като собственик
е вписан „н-ци на Димитра Стоянова Димова“ с
документ за собственост „Решение на ПК № 863
от 4.03.2002 г.“.
Заличава се новообразуван имот № 1017 с площ
901,75 кв. м, за който в регистъра като собственик
е вписан „Васил Михайлов Василев“ с документ
за собственост „Решение на ПК“.
Новообразува се имот № 751 с площ 1065 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Стоян
Златев Узунов с нот. акт на Службата по вписванията – Варна.
Новообразуван имот № 757 става с площ
4874 кв. м, без да се променя НТП – дере, и без да
се променя вписаният собственик Община Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
V. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на местност Орехчето, землище с. Звездица, община
Варна, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
4.03.2003 г. Решение от 6.01.2003 г. по адм. дело
№ 649/2002 г. на Варненския окръжен съд:
В ПНИ на м. Орехчето, землище с. Звездица,
община Варна, област Варна, се извършват следните промени:
Заличава се НИ 264 с площ 296 кв. м, в регистъра
на който е записан като собственик „Държавен
поземлен фонд“.
Новобразу ван имот № 177 става с п лощ
791,25 кв. м, в регистъра не се променя вписаният като собственик Андон Димитров Димитров с
документ за собственост н.а., вписан в Службата
по вписванията.
Новообразува се имот № 300 с площ 105,30 кв. м,
с НТП – за второстепенна улица, и в регистъра като
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собственост се вписва Община Варна, като прекратителното определение е влязло в законна сила.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Заповедта подлежи на обжалване пред Варненския районен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Пасев
45
ЗАПОВЕД № РД-18-7706-219
от 20 ноември 2018 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията нареждам:
I. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на местност Боровец-север, землище кв. Галата,
община Варна, област Варна, като една част от
имотите по този план представляват земеделска
земя, а останалата част попадат в околовръстния
полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2 от
ПЗРЗСПЗЗ, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
4.09.2014 г. Решение № 4008 от 30.07.2014 г. по адм.
дело № 17510/2012 г. на Варненския районен съд:
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Боровец-север, землище кв. Галата, община Варна,
област Варна, като една част от имотите по този
план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
се извършват следните промени:
Заличава се НИ 5401.630 по ПНИ.
Новообразува се имот № 5401.909 с площ
599,86 кв. м и в регистъра като собственик се вписва Йовка Йорданова Димитрова с удостоверение.
Новообразуван имот 5401.3134 става с площ
2359,50 кв. м и в регистъра не се променя вписаният като собственик Ефтим Николов Стоянов.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила на
6.03.2015 г. Решение № 5274 от 12.11.2014 г. по адм.
дело № 1954/2014 г. на Варненския районен съд:
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Боровец-север, землище кв. Галата, община Варна,
област Варна, като една част от имотите по този
план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
се извършват следните промени:
Променя се конфигурацията на НИ 5401.1033
с площ 600 кв. м и в регистъра не се променя
вписаният като собственик „Димитър Михайлов
Комнев с удостоверение“.
НИ 5401.3371 става с площ 4659 кв. м и в регистъра не се променя вписаният като собственик
„н-ци Асен Николов Семов с решение на ПК“.
НИ 5401.3318 става с площ 1780 кв. м и в регистъра не се променя вписаният като собственик
„н-ци Асен Николов Семов с решение на ПК“.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
II. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Ваялар,
землище гр. Варна, община Варна, област Варна, в
частта относно новообразувани имоти и регистри
към тях, както следва:
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В изпълнение на влязло в законна сила на
14.10.2008 г. Решение № 885 от 23.03.2007 г. по
адм. дело № 1544/2007 г. на Административния
съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на СО м.
Ваялар, землище гр. Варна, община Варна, област
Варна, се извършват следните промени:
За новообразуван имот 2523.758 с площ 896 кв. м
в регистъра се заличава вписаният като собственик
„Ирина Михайлова Матеева с договор за делба“
и като собственик се вписва „Невена Костова
Ангелова с нотариален акт“.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
III. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище
кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
20.03.2013 г. Решение № 1010 от 18.04.2012 г. по
адм. дело № 4356/2011 г. на Административния
съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на СО м.
Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата,
землище кв. Виница, община Варна, област Варна,
се извършват следните промени:
За НИ 1236 (КР 517) с площ 777,33 кв. м в регистъра се заличават вписаните съсобственици:
Георги Николов Домниев за 177 кв. м ид. ч. и
Добри Йоргакиев Иванов за 600 кв. м ид. ч. с н.а.,
и като единствен собственик се вписва Даниела
Добрева Рове с н.а.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
IV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Сотира,
землище гр. Варна, община Варна, област Варна, в
частта относно новообразувани имоти и регистри
към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
4.11.2010 г. Решение № 2046 от 1.12.2009 г. по
адм. дело № 2078/2007 г. на Административния
съд – Варна.
В първоначално одобрения ПНИ на СО м.
Сотира, землище гр. Варна, община Варна, област
Варна, се извършват следните промени:
Заличава се НИ № 43 с площ 1739 кв. м, за който
в регистъра като собственик е вписана Тодорка
Николаева Вучкович с н.а. и се новообразуват
следните имоти:
НИ 2508.1262 с площ 599,76 кв. м и в регистъра
като собственик се вписва Иван Илиев Крендев с
нот. акт, изд. от Службата по вписванията – Варна,
за 600 кв. м.
НИ 2508.1263 с площ 599,94 кв. м и в регистъра като собственик се вписва Недялка Тодорова
Христова с нот. акт.
НИ 2508.1264 с площ 314,77 кв. м и в регистъра
като собственик се вписват наследниците на Тодора и Стамат Димитрови Стаматови с решение
на Поземлена комисия – гр. Варна.
НИ 2508.42 става с площ 600,07 кв. м и в регистъра се заличава вписаният като собственик
Делчо Любенов Кралев с нот. акт и като собственик се вписва Драган Николов Драганов с нот.
акт за 600 кв. м.
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НИ 2508.1024 става с площ 3161,32 кв. м и в регистъра не се променя вписаният като собственик
„н-ци на Тодора и Стамат Димитрови Стаматови
с документ решение на Поземлена комисия –
гр. Варна“.
НИ 2508.9506 става с площ 1277,16 кв. м, с
НТП – за второстепенна улица.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Заповедта подлежи на обжалване пред Варненския районен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Пасев
46
ЗАПОВЕД № РД-18-7706-220
от 20 ноември 2018 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията нареждам:
Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на местност Ментеше, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта относно
новообразувани имоти и регистри към тях, както
следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
21.01.2012 г. Решение № 2964 от 15.12.2011 г. по адм. д.
№ 113/2011 г. на Административния съд – Варна:
В ПНИ на м. Ментеше, землище гр. Аксаково,
община Аксаково, област Варна, се извършват
следните промени:
Заличава се НИ 80 с площ 1884,14 кв. м, в
регистъра на който като собственици са вписани:
Румяна Стелиянова Михова със съдебно решение
за 1/4 ид.ч.; Дечко Любенов Вълканов със съдебно
решение за 1/4 ид.ч.; Павлинка Стелиянова Дечева със съдебно решение за 1/4 ид.ч. и Красимир
Милков Вълканов с н.а. за 1/4 ид.ч.
Заличава се НИ 309 с площ 939,52 кв. м, в
регистъра на който е записан като собственик
Димитър Христов Момчилов с нотариален акт;
Заличава се НИ 536 с площ 695,69 кв. м, в
регистъра на който е записан като собственик
наследниците на Угрин Павлов Иванов с решение
на ПК – Аксаково.
Новообразува се имот № 623 с площ 449,76 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва наследници на Угрин Павлов Иванов с решение на
ПК – Аксаково.
Новообразува се имот № 624 с площ 535,10 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Красимир
Милков Вълканов с н.а.
Новообразува се имот № 625 с площ 535 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Румяна
Стелиянова Михова с други.
Новообразува се имот № 626 с площ 535,08 кв. м
и в регистъра се вписва като собственик Дечко
Любенов Вълканов с н.а.
Новообразува се имот № 627 с площ 535,31 кв. м
и в регистъра се вписва като собственик Павлинка
Стелиянова Дечева с други.
Новобразува се имот № 628 с площ 929,20 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Димитър
Христов Момчилов с нотариален акт.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
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Заповедта подлежи на обжалване пред Варненския районен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Пасев
47

ОБЩИНА КАОЛИНОВО
РЕШЕНИЕ № 429
от 14 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет –
гр. Каолиново, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – трасе на водопровод
с обща дължина 2725,42 м, преминаващ през ПИ с
идентификатори 72549.0.57, 72549.0.148, 72549.0.147,
72549.0.146, 72549.0.176, 72549.0.357, 72549.0.172,
72549.0.409 по КВС на с. Тодор Икономово и ПИ с
идентификатори 21811.0.101, 21811.0.102, 21811.0.125,
21811.0.148, 21811.0.153, 21811.3.002, 21811.12.007,
21811.12.027, 21811.12.028 по КВС на с. Дойранци, във
връзка с обект „Реконструкция на водоснабдителна
система „Тодор Икономово“ в община Каолиново“.
2. Възлага на кмета на община Каолиново да
извърши последващите действия съгласно закона.
Решението е влязло в сила на 31.12.2018 г.
Председател:
З. Назиф
57

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 278
от 22 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 7 от
ЗОС Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
1. Допълва годишната програма за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост
и по-точно раздел III, т. Г, с имоти със следните
идентификатори: 65334.300.5411, 65334.300.5412,
65334.300.5441.
2. Приема експертна оценка за определяне на
пазарна стойност на 1845 кв. м, представляващи
части от поземлени имоти, засегнати от проекта на
ПУП – ПРЗ, както следва: 65334.300.5411 – 227 кв. м;
65334. 3 0 0. 5412 – 2 42 к в. м; 65334. 3 0 0. 54 41 –
1376 кв. м – собственост на Община Санданск и, на обща стойност 270 559 лв.; за имот и 6 533 4 .1 5. 21 – 59 3 к в . м ; 6 533 4 .1 5.1 2 4 –
219 кв. м; 65334.300.5424 – 131 кв. м; 65334.300.5414 –
902 кв. м, собственост на „Актив“ – ЕООД, на
обща стойност 270 559 лв.
3. Приема експертна оценка за определяне
на пазарна стойност на част от поземлен имот с
идентификатор 65334.15.24 – 141 кв. м, на стойност
1855 лв.
4. Одобрява подписания от собственика на засегнатите частни имоти предварителен договор по
чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ и възлага на
кмета на община Сандански подписване на същия.
5. С ъ гл ас у в а и одо б р я в а п р едс т а в ен и я
проект на ПУП – ПРЗ за имоти 65334.15.124,
65334.15.21, 65334.15.24, 65334.300.3766, 65334.300.3767,
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65334.30 0.3769, 65334.30 0.5411, 65334.30 0.5412,
65334.30 0.5414, 65334.30 0.5424, 65334.30 0.5441,
65334.300.5450, 65334.300.4000 и 65334.226.149 по
КККР на гр. Сандански, квартал 2 – гр. Сандански, и местност Манастирчето, землище на
гр. Сандански.
Председател:
Г. Георгиев
33

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 1405
от 13 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на тласкател от проектна КПС „Речица“ в УПИ V, кв. 94, кв.
Речица, Сливен (ПИ с идентификатор 67338.701.428
по КК), до ГПСОВ, намираща се в ПИ 67338.168.46,
местност Аркаръ коруч, землище гр. Сливен, засягащо със своя сервитут имоти – собственост на
държавата, общината и физически лица, намиращи
се в местностите Юрта и Балтовското, землище
гр. Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен, на основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.
Председател:
Д. Митев
58

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 525
от 28 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № I,
протокол № 10 от 13.12.2018 г. на общинския
експертен съвет Общинският съвет – с. Лесичово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура – трасе на електропровод
20 kV, захранващ ПИ № 147060, местност Дъбравата, землище с. Церово.
На основани чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Д1ържавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез Община Лесичово пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател:
В. Дамянов
37
4. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 198/2018 г.
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Полина Пеева Пеева – адвокат
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от Адвокатската колегия – София, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от шест месеца.
61
4а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 277/2018 г.
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Красимира Велинова Николова – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от три месеца.
62
1. – Техническият университет – София, обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 4.5. Математика, специалност
„Математическо моделиране и приложение на математиката“ – един към катедра „Математическо
моделиране и числени методи“ – ФПМИ; професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Механика на флуидите“ – един към
катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични машини“ – ЕМФ; професионално направление 5.1.
Машинно инженерство, специалност „Хидравлични и пневматични машини и съоръжения“ – един
към катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични
машини“ – ЕМФ; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Електрически апарати“ – един към
катедра „Електрически апарати“ – ЕФ; професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“ – един към катедра „Двигатели, автомобилна техника и транспорт“ – ФТ, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в Техническия
университет – София – във факултетните канцеларии на: ФПМИ – каб. 2228а, тел. 965 33 79;
ЕМФ – каб. 2344, тел. 965 32 90; ЕФ – каб. 12222,
тел. 965 23 70; ФТ – каб. 9108, тел. 965 25 62.
75
14. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: двама главни асистенти в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“
за Катедрата по здравна политика и мениджмънт;
един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията“, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“ за Катедрата по здравни грижи. За справки и подаване
на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8,
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по
обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579
(сектор „Наука“ – ФОЗ).
76
1. – Институтът по инженерна химия при
БАН – София, обявява конкурси за заемане на
академична длъжност главен асистент в научна
област 4. Природни науки, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност
„Процеси и апарати в химичната и биохимичната
технология“ – двама за нуждите на лаборатория
„Инженерно-химична системотехника“ и един за
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нуждите на лаборатория „Химични и биохимични
реактори“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие
в конкурсите се приемат в Института по инженерна
химия – БАН, на адрес: София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 103, стая 118, тел. 02/979 3288, личен състав,
или на e-mail: k.teneva@gmail.com.
21
1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици
на поземлени имоти № 56722.180.16, 56722.181.1,
56722.369.3, 56722.369.182, м. Чаира, землище
гр. Плевен, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план на БКТП и
кабел 20 kV и водопроводно отклонение за поземлен
имот № 56722.181.7, м. Чаира, землище гр. Плевен.
Проектът се намира в стая № 85 на общината и
може да бъде прегледан в дните от понеделник
до петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
чрез Центъра за административно обслужване на
гражданите – зала „Катя Попова“.
72
2. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1
във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в
землището на с. Беглеж, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната
територия за обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ
Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“, преминаващ през землището на с. Беглеж, община
Плевен. Проектът е изложен за разглеждане в
Община Плевен. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в Центъра
за административно обслужване на гражданите на
Община Плевен – пл. Възраждане № 4, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
73
92. – Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите страни, че е изработен проeкт
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за учредяване право на прокарване
и сервитут, за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия с цел изграждане на
ел. провод ниско напрежение от съществуващ
трафопост ТП „Ресилово 2“ с № 23110415, СЕО
№ КН _ 0631, намиращ се в поземлен имот с
идентификатор № 026233 по картата на възстановената собственост на землището на с. Ресилово,
и водопроводно отклонение за захранване с вода
за питейно-битови и противопожарни нужди от
тръба ∅ 160 с налягане 0,2 атмосфери, намиращ
се в СОЗ на резервоар за питейна вода, намиращ
се в поземлен имот с идентификатор № 026195
по картата на възстановената собственост на
землището на с. Ресилово, за захранване на
„Еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в
поземлен имот с идентификатор № 026164, местност Над селото, по картата на възстановената
собственост на землището на с. Ресилово, в обхвата
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на поземлени имоти с идентификатори № 026229,
026275, 026155, 026154, 026153 и 026195 по картата
на възстановената собственост на землището на
с. Ресилово, с възложител Сергей Михайлович
Волхонски. Проeктът за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен в
приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строитерството“ при Община
Сапарева баня – гр. Сапарева баня, ул. Германея
№ 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания, да направят
писмени възражения, предложения и искания по
него до кмета на община Сапарева баня.
38
1. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания за
трасе на водопровод от разпределителна шахта
в ПИ 67338.301.190, местност Кешлика, землище
гр. Сливен, до западната регулационна граница
на гр. Сливен, преминаващ през ПИ 67338.301.190,
НТП „иглолистна гора“, държавна собственост,
местност Кешлика, землище гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения
по проекта до общинската администрация.
59
2. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за трасе на довеждащ водопровод от апаратна
камера в ПИ 67338.302.170 (язовир „Асеновец“),
землище гр. Сливен, до северозападната регулационна граница на гр. Сливен, преминаващ през
местностите Боготово, Предела, Асеновско дефиле,
Абланово, Добрев рът и Манастирското, землище
гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
60

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест
на заместник окръжен прокурор в Окръжната прокуратура – Велико Търново, с искане за отмяна на
разпоредбите на чл. 23, ал. 1, 2, 3 и ал. 4, т. 1 и 2
от Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията
на община Велико Търново. Образувано е адм.д.
№ 922/2018 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни
могат да се присъединят към оспорването до
първото съдебно заседание. Делото е насрочено
за 22.02.2019 г. от 10,30 ч.
5
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Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжната
прокуратура – Враца, с което е оспорена в цялост
Наредба № 6 за реда и условията за отдаване под
наем и продажба на общински жилища в община
Мизия, приета с Решение № 290 от 24.04.2009 г., по
което е образувано адм.д. № 718/2018 г. по описа
на Административния съд – Враца, насрочено за
26.02.2019 г. от 10,30 ч.
43
Административният съд – Търговище, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Търговище, срещу разпоредбата на т. 11 на § 1
от преходните и заключителните разпоредби на
Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество
на територията на община Търговище, приета с
Решение № 3 по протокол № 42 от 27.09.2018 г. на
Общинския съвет – гр. Търговище. По протеста е
образувано адм. д. № 191/2018 г. по описа на Административния съд – Търговище, със страни: Окръжната прокуратура – Търговище, и Общинският
съвет – гр. Търговище, представляван от неговия
председател. Делото е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 22.01.2019 г. от 10 ч.
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Добричкият окръжен съд, търговско отделение,
на основание чл. 679 от ТЗ с разпореждане № 7 от
2.01.2019 г. по ч.т.д. № 391/2018 г. насрочва открито
съдебно заседание на 18.01.2019 г. в 11 ч. в съдебната
сграда, ет. 2, зала 6, за разглеждане искането на
„Хил Сити“ – АД, Търговище, и „Банка Пиреос
България“ – АД, София, за отмяна на решение
на събрание на кредиторите на „Хил Сити“ – АД,
Търговище, проведено на 18.12.2018 г.
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ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
28. – Управителният съвет на дружество „Военноинвалид“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
21.02.2019 г. в 9,30 ч. в салона на Дом-паметника
на военноинвалидите на ул. Христо Белчев № 21,
София, при следния дневен ред: 1. изслушване и
приемане на отчета за дейността на управителния
съвет на дружеството за периода от 31.12.2017 г. до
31.12.2018 г.; 2. изслушване и приемане на финансово-счетоводния отчет за периода от 31.12.2017 г. до
31.12.2018 г.; 3. изслушване и приемане на отчета
за дейността на контролния съвет за периода от
31.12.2017 г. до 31.12.2018 г.; 4. приемане на молби
за членство в дружеството; 5. отчисляване на
членове на дружеството съгласно чл. 9, ал. 1 от
т. 1 до т. 4; 6. разглеждане и приемане на план-

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

програма за работата на управителния съвет на
дружеството за 2019 г.; 7. разглеждане и приемане
на план-програма за работата на контролния съвет
на дружеството за 2019 г.; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите.
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322. – Управителният съвет на Национална
асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС – РБ) на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1 от
устава свиква общо събрание на 14.03.2019 г. в
15 ч. в заседателната зала на Парк-хотел „Санкт
Петербург“ – Пловдив, при следния дневен ред: 1.
отчет за работата на УС на НАПОС – РБ за 2018 г.;
2. отчет за работата на КС на НАПОС – РБ за
2018 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет
на сдружението за 2018 г.; 4. приемане на бюджета
на сдружението за 2019 г.; 5. промяна адреса на
управление на НАПОС – РБ; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 17,
ал. 2 от устава на сдружението общото събрание
ще се проведе в 16 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред.
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1. – Управителният съвет на сдружение „Диабетик“ – Павликени, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 29.03.2019 г. в 14 ч. в читалище
„Братство“, Павликени, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението до 2018 г.;
2. освобождаване на старото ръководство и избор
на ново; 3. освобождаване на контролния съвет и
избор на нов; 4. внасяне на промени в устава на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., при същия дневен ред.
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5. – Управителният съвет на Национална
развъдна асоциация по пчеларство – Пловдив,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.03.2019 г. в 10 ч. на адрес: Пловдив,
бул. Димитър Менделеев № 12, Аграрен университет – Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет
на председателя за дейността на асоциацията за
2018 г. и приемане на годишния финансов отчет;
2. отчет на председателя на контролния съвет; 3.
приемане на нови членове на асоциацията и прекратяване на членството в асоциацията; 4. промени
в правилника на асоциацията; 5. промени в устава
на асоциацията; 6. промени в управителния и контролния съвет; 7. приемане на работна програма
за работа на асоциацията за 2019 г.; 8. приемане
на финансов план за 2019 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., при същия дневен ред
и на същото място.
64

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

