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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на Община Перник за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
за други целеви разходи по бюджета на Община Перник за 2019 г. в размер 30 000 000 лв.
за „Реконструкция на част от главен клон II,
кв. Изток, гр. Перник“, „Реконструкция на
водопроводи на главни улици на територията
на община Перник“ и „Авариен ремонт на
пречиствателна станция за питейни води“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите

и/или трансферите по централния бюджет за
2019 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г., включително
на бюджетното взаимоотношение на Община
Перник с централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кмета на община Перник.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
30 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България между
Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР), от друга страна, сключено
чрез размяна на писма
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 28 ноември 2019 г. – ДВ,
бр. 98 от 2019 г. В сила от 17 декември 2019 г.)
Министър на икономиката
№ 99-00-221
Дата: 18.09.2019 г.
София
Г-н Грег Медкрафт
Директор на дирекция
„Финансови въпроси и предприятия“
Организация за икономическо
сътрудничество и развитие
Ул. Андре Паскал № 2
75775 Париж Седекс 16, Франция
Уважаеми господин Медкрафт,
Обръщам се към Вас, за да Ви информирам, че Министерството на икономиката на
Република България ще предостави 300 000
(триста хиляди) евро на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие за
изготвяне на Преглед на инвестиционната
политика на България, който е включен по
изходна област 4.1.1. на Програма 2019 – 20
за работата и бюджета на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР).
Прегледът на инвестиционната политика
на България ще се основава на стриктен
процес, като се използва Декларацията на
ОИСР относно международните инвестиции
и мултинационалните предприятия („Декларация за инвестициите“) и свързаните с нея
инструменти като критерии на ОИСР, както
и Рамката за инвестиционните политики и
ще оцени конвергенцията на инвестиционната политика на България с Декларацията за
инвестициите.
Отбел язваме, че ОИСР ще у п равл ява
средствата по вноската в съответствие със
своите финансови регламенти и други съответни правила, политики и процеду ри,
които предвиждат такса за възстановяване на
административните разходи, в размер 6,3 %,
прилагана върху общия размер на вноската.
Вноската от 300 000 евро ще бъде изплатена
при получаване на фактура от ОИСР.
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Отбелязвам, че резултатите от работата,
под каквато и да е форма, са собственост
единствено на ОИСР.
Всеки спор, противоречие или претенция,
произтичащи от или свързани с тълкуване,
употреба или използване на тази вноска,
включително наличието, валидността или
прекратяването, които не могат да бъдат
решени доброволно, се решават окончателно
чрез арбитраж в съответствие с Арбитражните
правила на ПАС (Постоянен арбитражен съд)
относно Международните организации и държавите, считано от датата на влизане в сила
на това Споразумение. Броят на арбитрите е
един. Арбитърът ще бъде избран чрез споразумение между ОИСР и Министерството на
икономиката на Република България или в
случай че не бъде постигнато такова споразумение в рамките на три месеца, след иска
за арбитраж, арбитърът ще бъде назначен в
съответствие с посочените по-горе правила по
искане на която и да е от страните. Мястото
на арбитража е Париж, Франция, и езикът,
който ще се използва в арбитражното производство, е английски.
Настоящото писмо и Вашето потвърждение
за приемане образуват обвързващо споразумение между Република България и ОИСР.
Споразумението влиза в сила, след като
Република България уведоми ОИСР за приключването на вътрешните си процедури,
необходими за влизането в сила на Споразумението.
Искрено Ваш,
Емил Караниколов,
министър на икономиката

Бланка
на
Организаци я за икономическо сът рудничество и развитие
Директор на дирекция
„Финансови въпроси и предприятия“
До г-н Емил Караниколов,
Министър
Министерство на икономиката
ул. Славянска № 8
София 1052
Република България
Париж, 2 октомври 2019 г.
Уважаеми господин Министър,
Имам честта да потвърдя получаването на
Вашето писмо от 18 септември 2019 г. (№ 9900-221), което гласи следното:
„Обръщам се към Вас, за да Ви информирам, че Министерството на икономиката на Република България ще предостави
300 000 (триста хиляди) евро на Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие
за изготвяне на Преглед на инвестиционната
политика на България, който е включен по
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изходна област 4.1.1. на Програма 2019 – 20 за
работата и бюджета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Прегледът на инвестиционната политика
на България ще се основава на стриктен
процес, като се използва Декларацията на
ОИСР относно международните инвестиции
и мултинационалните предприятия („Декларация за инвестициите“) и свързаните с нея
инструменти като критерии на ОИСР, както
и Рамката за инвестиционните политики и
ще оцени конвергенцията на инвестиционната политика на България с Декларацията за
инвестициите.
Отбел язваме, че ОИСР ще у п равл ява
средствата по вноската в съответствие със
своите финансови регламенти и други съответни правила, политики и процеду ри,
които предвиждат такса за възстановяване на
административните разходи, в размер 6,3 %,
прилагана върху общия размер на вноската.
Вноската от 300 000 евро ще бъде изплатена
при получаване на фактура от ОИСР.
Отбелязвам, че резултатите от работата,
под каквато и да е форма, са собственост
единствено на ОИСР.
Всеки спор, противоречие или претенция,
произтичащи от или свързани с тълкуване,
употреба или използване на тази вноска,
включително наличието, валидността или
прекратяването, които не могат да бъдат
решени доброволно, се решават окончателно
чрез арбитраж в съответствие с Арбитражните
правила на ПАС (Постоянен арбитражен съд)
относно Международните организации и държавите, считано от датата на влизане в сила
на това Споразумение. Броят на арбитрите е
един. Арбитърът ще бъде избран чрез споразумение между ОИСР и Министерството на
икономиката на Република България или в
случай че не бъде постигнато такова споразумение в рамките на три месеца, след иска
за арбитраж, арбитърът ще бъде назначен в
съответствие с посочените по-горе правила по
искане на която и да е от страните. Мястото
на арбитража е Париж, Франция, и езикът,
който ще се използва в арбитражното производство, е английски.
Настоящото писмо и Вашето потвърждение
за приемане образуват обвързващо споразумение между Република България и ОИСР.
Споразумението влиза в сила, след като
Република България уведоми ОИСР за приключването на вътрешните си процедури,
необходими за влизането в сила на Споразумението.“
Имам удоволствието да потвърдя, че ОИСР
се съгласява със съдържанието на Вашето
(предложение) писмо.
Искрено Ваш
(подпис)
Грег Медкрафт,
Директор на дирекция
„Финансови въпроси и предприятия“
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-36
от 7 януари 2020 г.

за реда за организацията и разпределянето
на работното време, за неговото отчитане, за
компенсирането на работата извън редовното
работно време, режима на дежурство, времето
за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Обща разпоредба
Чл. 1. С тази наредба се определят редът за организацията и разпределянето на
работното време, за неговото отчитане, за
компенсирането на работата извън редовното
работно време, режимът на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните
служители в Министерството на вътрешните
работи (МВР).
Раздел II
Продължителност на работното време
Чл. 2. (1) Нормалната продължителност на
работното време на държавните служители е
8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна
работна седмица.
(2) Положеният труд от държавните служители извън редовното работно време не
може да надвишава размера, предвиден в
чл. 187, ал. 7 от Закона за Министерството
на вътрешните работи (ЗМВР).
Чл. 3. (1) За дейностите, чието изпълнение
изисква непрекъсваемост на работния процес,
работното време се организира в 8-, 12- или
24-часови смени.
(2) За държавните служители в МВР е
възможно полагането на труд и през нощта
между 22,00 и 6,00 ч., като работните часове
не следва да надвишават средно 8 часа за
всеки 24-часов период.
Чл. 4. (1) За държавните служители, които
изпълняват служебните си задължения при
специфични условия и рискове за живота и
здравето, се установява намалено работно
време.
(2) Въвеж дането на намалено работно
време за отделните длъжности се извършва
в съответствие с Наредбата за определяне на
видовете работи, за които се установява намалено работно време, приета с Постановление
№ 267 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ,
бр. 103 от 2005 г.).
(3) Служителите, които имат право на намалено работно време по ал. 1, се определят
със заповед на ръководителя на структура
по чл. 37 ЗМВР след консултации с представителите на синдикалните организации,
Ведомствената служба по трудова медицина
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и с комитета/групите по условията на труд
в съответната структура и в съответствие с
оценката на риска.
(4) За държавните служители по ал. 1 продължителността на работното време може да
бъде удължавана до 1 час над определеното
им намалено работно време.
Чл. 5. За държавните служители, с изключение на служителите по чл. 3 и 4, се
установява ненормиран работен ден.
Чл. 6. Времето за участие на държавните
служители в мероприятия по подготовка и
проверка на готовността на личния състав за
работа във военно време се включва в рамките
на установените общи работни часове за месеца.
Чл. 7. (1) Работното време на държавните
служители, работещи на ненормиран работен
ден, е от 8,30 до 17,30 ч. с един час обедна
почивка.
(2) Ръководителят по чл. 11 може да определя и друг начален и краен час на работния ден и обедна почивка за отделни звена,
работни екипи или отделни работни места,
когато характерът на работата изисква това,
като почивката за хранене не може да бъде
по-малко от 30 минути.
Чл. 8. (1) Извънредният труд за държавните
служители не може да надвишава 280 часа
годишно и 70 часа на тримесечен период.
(2) При бедствия и други извънредни ситуа
ции се разрешава полагането на извънреден
труд до 25 часа на тримесечен период и до 100
часа годишно над ограниченията по чл. 187,
ал. 7 ЗМВР.
Чл. 9. (1) При полагане на труд извън
редовното работно време на държавните служители се осигурява не по-малко от 12 часа
непрекъсната междудневна почивка или 36
часа непрекъсната седмична почивка.
(2) По изключение се допуска непрекъснатата седмична почивка да бъде в намален
размер, но не по-малко от 24 часа.
Раздел III
Разпределяне на работното време
Чл. 10. (1) За държавните служители, които
изпълняват дейности, чието осъществяване
изисква специфична организация на работа,
ръководителят по чл. 11 или определено от
него длъжностно лице с ръководни функции
по предложение на преките ръководители на
съответните служители може да установява
време на разположение или режим на дежурство, които се определят със заповед за всеки
конкретен случай.
(2) По изключение времето на разположение или режимът на дежурство може да се
организира в седмични или месечни графици,
които се изготвят и утвърждават по реда на
чл. 14, като се спазват изискванията за непрекъснатата междудневна и седмична почивка.
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(3) В графиците за дежурство не могат
да бъдат включвани държавни служители,
работещи на смени.
(4) За държавните служители, работещи
на смени, се определя време на разположение най-малко 12 часа след приключване на
работната смяна.
(5) При определяне на индивидуално дежурство с времетраене повече от 6 часа на
служителите се осигурява време за хранене,
което не може да бъде по-малко от 30 минути.
Чл. 11. (1) Ръководителите на структури по
чл. 37 ЗМВР регламентират със заповед разпределянето на работното време в отделните
звена в подчинените им структури, както и за
осъществяване на отделни служебни дейности
в подчинените им структури.
(2) За дирекциите в състава на главните дирекции и териториалните звена на структурите
на МВР разпределянето на работното време се
регламентира със заповед на ръководителите
по ал. 1 по предложение на директорите на
съответните дирекции и на ръководителите
на съответните териториални звена.
(3) Извън реда по ал. 2 за Столична дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“, регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ и регионалните
дирекции „Гранична полиция“ разпределянето
на работното време се регламентира със заповед на директорите им по предложение на
ръководителите на съответните звена.
Чл. 12. (1) В заповедта по чл. 11 се определят:
1. разпределянето на работното време на
служителите с установен ненормиран работен ден;
2. служителите, за които се установява
работа на смени и продължителността на
смените;
3. служителите, за които се установява
намалено работно време;
4. разпределянето на работното време за
държавните служители, изпълняващи дейности по административно обслужване на
граждани;
5. видовете почивки, тяхната продължителност с начален и краен час и разпределянето
им в рамките на работното време;
6. времето за отдих;
7. времето за хранене – в случаите, когато
не може да бъде осигурено ползването на
почивки;
8. организацията за отчитане на отработеното време.
(2) Физиологичните почивки се посочват
отделно в заповедта по ал. 1.
Чл. 13. (1) Разпределянето на работното
време на смени се извършва при спазване
на нормативната уредба за организацията и
изпълнението на отделните служебни дейности в МВР.
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(2) Ръководителят по чл. 11 може да установява 24-часови смени, когато численият
състав или изпълнението на отделни служебни
дейности не позволява организирането на
работата на 8-часови и 12-часови смени, след
мотивирано предложение на ръководителя на
съответното звено.
(3) С разпределянето на работните смени
се определя времето за хранене и времето
за отдих, както и физиологичните почивки.
(4) Времето за хранене или времето за отдих не може да бъде по-малко от 30 минути.
Чл. 14. (1) Работните смени се организират
в месечен график, изготвен от ръководителя на
съответната структура или от служител, определен със заповед на ръководителя по чл. 11.
(2) При разпределянето на работните смени
в графика по ал. 1 не се допуска смесването
на смени с различна продължителност в рамките на един отчетен период с изключение
на служителите, които извършват охрана
на дипломатическ и представителства, на
служителите от Специализирания отряд за
борба с тероризма (СОБТ) и на служителите
от Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“.
(3) Графикът по ал. 1 се изготвя така, че
сборът от работните часове по графика на
служителя за тримесечния период в максимална степен следва да достига нормата за
продължителност на работното време за съответния период. Сборът от работните часове
по графика на служителя за тримесечния
период не трябва да е по-голям от нормата за
продължителност на работното време.
(4) При сумирано изчисляване на работното
време се определя норма за продължителност
на работното време за тримесечния период.
Нормата се определя в часове, като броят
на работните дни по календар, включени в
периода на отчитане, се умножи по дневната
продължителност на работното време, определена в чл. 2, ал. 1.
(5) Графиците по ал. 1 се утвърждават от
ръководителя по чл. 11 или от оправомощено
от него длъжностно лице с ръководни функции.
(6) Утвърдените графици могат да се изменят от лицата по ал. 5 при промяна на числеността на заетите служители или на други
обстоятелства, при които те са утвърдени.
Чл. 15. (1) При разпределяне на работните
смени или дежурствата на държавните служители се осигурява не по-малко от 12 часа
непрекъсната междудневна почивка.
(2) Държавните служители на ненормиран
работен ден имат право на непрекъсната седмична почивка в размер два последователни
дни, от които единият е поначало в събота
или неделя, като им се осигурява най-малко
48 часа непрекъсната седмична почивка.
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(3) За държавните служители, работещи
на смени, непрекъснатата седмична почивка
е не по-малко от 36 часа.
(4) По изключение при разместване на индивидуалните смени или дежурства се допуска
непрекъснатата седмична почивка да бъде в
намален размер, но не по-малко от 24 часа.
(5) При нарушена 12-часова непрекъсната
междудневна почивка или на непрекъсната седмична почивка по ал. 2 и 3 след приключване
на положения труд извън редовното работно
време на служителя се осигурява не по-малко
от 12 часа непрекъсната междудневна почивка
или 36 часа непрекъсната седмична почивка.
(6) В случаите по ал. 5 в заповедта за
полагане на труд извън редовното работно
време или с отделна заповед на ръководителя
на структурата изрично се посочват дата и
час за явяване на работа.
Чл. 16. (1) Максималната продължителност на времето на разположение не може
да превишава:
1. общо за един календарен месец – 100 часа;
2. през почивни дни – 24 часа.
(2) На държавния служител не може да се
възлага да бъде на разположение или на дежурство в два последователни календарни дни.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат за държавните служители на СОБТ при
изпълнение на законоустановените дейности,
а за държавните служители, изпълняващи
експертно-криминалистическа дейност, не се
прилагат ал. 1 и 2 по отношение времето на
разположение.
(4) Разпоредбите на ал. 1 и 2 по отношение
времето на разположение не се прилагат за
държавните служители на Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ и на областните дирекции на МВР при
изпълнение на законоустановените дейности
при бедствие по смисъла на Закона за защита
при бедствия (ЗЗБ).
Чл. 17. Държавните служители, командировани за изпълнение на служебни задължения,
спазват работното време на структурата или
звеното, в която/което са командировани.
Раздел IV
Полагане на труд извън редовното работно
време
Чл. 18. (1) Държавните служители изпълняват служебните си задължения извън редовното работно време въз основа на заповед
за полагане на труд извън редовното работно
време, издадена от ръководителя по чл. 11
или оправомощено от него длъжностно лице
с ръководни функции.
(2) Заповедта за полагане на труд извън
редовното работно време се издава за всеки
конкретен случай не по-рано от пет работни
дни преди полагането на труда и в нея се
посочват конкретните задачи, които ще бъдат
изпълнявани по време на полагането на труда.
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(3) В случаите, когато на служител е разпоредено да положи труд извън редовното
работно време по време на разположение, в
заповедта по ал. 2 се посочват и дата и час
на уведомяване, и дата и час на явяване на
служителя.
Чл. 19. Заповедите за полагане на труд извън
редовното работно време от ръководителите
на структури по чл. 37 ЗМВР се издават от:
1. министъра на вътрешните работи – за
главния секретар на МВР, заместник главния
секретар на МВР и ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на
вътрешните работи;
2. главния секретар на МВР – за ръководителите на структурите на пряко подчинение
на главния секретар на МВР;
3. заместник-минист ър на вът решните
работи съгласно определения му ресор – за
останалите ръководители на структури по
чл. 37 ЗМВР.
Чл. 20. В случаите, когато поради неотложност полагането на труд извън редовното
работно време е разпоредено устно, заповедта
по чл. 18 и 19 се издава в първия работен ден,
следващ деня, в който е положен трудът. По
изключение срокът за издаване на заповедта
може да бъде удължен, но не повече от 5
работни дни от деня на полагане на труда.
Чл. 21. (1) Държавните служители от МВР
имат право да откажат полагането на извънреден труд в случаите, когато е достигнат
някой от лимитите в чл. 8.
(2) По изключение се разрешава полагане на
извънреден труд над ограниченията по чл. 187,
ал. 7 ЗМВР само след изрично писмено съгласие
на държавния служител за всеки конкретен
случай и при спазване на чл. 187, ал. 8 ЗМВР.
(3) Съгласието по ал. 2 се прави в писмена форма и се регистрира в деловодството
на съответната структура по установения за
това в МВР ред, но не по-късно от началото
на неговото полагане.
(4) Недаване на съгласие по ал. 2 не е
основание за търсене на дисциплинарна отговорност спрямо държавния служител.
Раздел V
Отчитане и документиране на работното време, времето на разположение, положен труд
извън редовното работно време, труд между
22,00 и 6,00 ч. и на официални празници
Чл. 22. (1) Работното време на държавните
служители, работещи на ненормиран работен
ден, се отчита в работни дни – подневно.
Часовете положен труд извън редовното работно време се отчитат ежемесечно в часове
за месеца, в който са положени.
(2) Работното време на държавните служители, работещи на смени, се изчислява
и отчита в часове, сумирано за тримесечен
период.
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(3) Не се допуска сумирано изчисляване
на работното време за служители, работещи
на ненормиран работен ден.
Чл. 23. (1) Отработеното време включва:
1. работните часове в рамките на редовното
работно време;
2. времето за хранене;
3. времето за физиологични почивки;
4. времето за провеждане на професионално обучение;
5. времето за инструктаж, отвод, приемане
и сдаване на смяната или дежурството, както
и времето за строеви преглед;
6. времето за отдих;
7. времето от уведомяване до приключване
на фактически извършената работа по време
на разположение;
8. работа извън редовното работно време;
9. времето на дежурство;
10. времето на пътуване при командироване
след проведен инструктаж, когато в заповедта
за командироване е разпоредено по време
на пътуването да бъде изпълнявана задача,
свързана с някоя от дейностите по чл. 6, ал. 1,
т. 1 – 4 ЗМВР;
11. времето на пътуване със служебен
транспорт при командироване за участие в
специализирани операции.
(2) Времето за обедна почивка и почивките
за хранене не са работно време.
Чл. 24. (1) За отработеното време от държавните служители, работещи на смени, за
отчетния период се изготвя протокол (приложение № 1).
(2) Протоколът по ал. 1 се изготвя от
служителя, определен да изготвя графиците,
и се утвърждава от ръководителя по чл. 11
или от оправомощено от него длъжностно
лице с ръководни функции до десето число
на месеца, следващ отчетния период.
(3) Отработените часове от служителя,
които в края на тримесечния период са повече от часовете, определени съгласно чл. 14,
ал. 4, изр. второ, се компенсират като труд
извън редовното работно време и се отчитат с
протокол (приложение № 1), без да се издава
заповед по чл. 18, ал. 1.
(4) Екземпляр от утвърдения протокол се
предоставя на съответното финансово звено
и на звеното „Човешки ресурси“.
Чл. 25. (1) Положеният труд извън редовното работно време и положените дежурства
от държавните служители, работещи на ненормиран работен ден, се отчитат в часове за
месеца, през който са положени, с протокол
(приложение № 2).
(2) В случаите, когато служителите, работещи на смени, са полагали труд по заповед,
положеният труд се отчита като труд извън
редовното работно време с протокол (приложение № 3).
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(3) Времето на дежурство и фактически
положеният труд през времето на разположение се отчитат и компенсират като труд
извън редовното работно време.
(4) Държавните служители, които работят
на смени, полагат дежурства, труд по време
на разположение и труд извън редовното работно време на основание чл. 20, се записват
в книга по образец (приложение № 4), в която
се посочват трите имена, ЕГН на държавния
служител, основание за полагане на труда,
дата на полагане на труда, начален, краен
час и общ брой часове на положения труд.
(5) Книгата по ал. 4 се води и съхранява
от служител, определен със заповед на ръководителя по чл. 11.
(6) За длъжностно лице по ал. 5 не може
да бъде определян служител, на когото е възложено да изготвя протоколите за отчитане
на положен труд.
(7) След отразяване на обстоятелствата
по ал. 4 съответният държавен служител и
длъжностното лице полагат подпис в книгата.
Чл. 26. (1) Протоколите по чл. 25 се изготвят от служител, определен със заповед
на ръководителя по чл. 11, и се утвърждават
от ръководителя по чл. 11 или от оправомощено от него длъжностно лице с ръководни
функции до десето число на месеца, следващ
отчетния период.
(2) Екземпляр от утвърдения протокол заедно с копие на заповедта за полагане на труд
извън редовното работно време в случаите,
когато е издадена такава, се предоставят на
съответното финансово звено и на звеното
„Човешки ресурси“.
Чл. 27. (1) Когато служител, работещ на
смени през целия или през част от отчетния период, е ползвал отпуск, нормата за
продължителност на работното му време се
преизчислява, като от броя на работните дни
по календар се изваждат съответните дни отпуск, разрешени в работни дни по календар.
(2) Когато служител, работещ на смени
през целия или през част от отчетния период,
е ползвал отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, нормата
за продължителност на работното му време
се преизчислява, като от нормата по чл. 14,
ал. 4, изр. второ се извадят съответните часове
по утвърдения график.
Чл. 28. (1) Когато в края на отчетния период
отработените от служител, работещ на смени,
часове по графика са по-малко от часовете,
определени по реда на чл. 14, ал. 4, изр. второ,
за недостигащите часове се счита, че служителят е отработил нормата за съответния
отчетен период, с изключение на случаите на
виновно неявяване на служителя на работа.
(2) Когато правоотношение на служител,
работещ на смени, е прекратено преди изтичането на отчетния период и отработените от
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него часове по графика са по-малко от часовете, определени по реда на чл. 14, ал. 4, изр.
второ, за недостигащите часове се счита, че
служителят е отработил нормата за съответния
отчетен период, с изключение на случаите на
виновно неявяване на служителя на работа.
Чл. 29. (1) За държавните служители от
структури с централизирани щатове и месторабота в териториални звена се съставя
отделен протокол, който се утвърждава от
ръководителя, по чиято писмена заповед е
положен трудът.
(2) Екземпляр от утвърдения протокол
заедно с копие на заповедта за полагане на
труд извън редовното работно време се предоставят за вписване в книгата по чл. 32, ал. 1
по местополагане на труда извън редовното
работно време.
Чл. 30. (1) В случаите, когато служител с
установен ненормиран ден е командирован в
структура, в която изпълнява служебните си
задължения на смени, отчитането на работното време за съответния месец се осъществява в структурата, от която е командирован
служителят.
(2) Ръководителят на приемащата структура или оправомощено от него длъжностно
лице изготвя справка за положения труд от
командирования служител до пето число на
месеца, следващ месеца на полагане на труда, и я изпраща на структурата, от която е
командирован служителят.
(3) В случаите по ал. 1 отработените часове
по време на командироването се сумират и се
сравняват с нормалната продължителност на
работното време по чл. 187, ал. 1 ЗМВР. Когато
общият брой отработени часове надхвърля
нормалната продължителност на работното
време по чл. 187, ал. 1 ЗМВР, същите се компенсират с допълнително възнаграждение за
труд извън редовното работно време.
Чл. 31. (1) В случаите, когато изпълнението
на служебни задачи извън редовното работно
време налага пътуване до друго населено
място, заповедта за полагане на труд извън
редовното работно време се издава отделно
от заповедта за командироване.
(2) Когато периодът на командироване
включва дни на официални празници и почивни дни, отработеното време през тези дни
се отчита като труд извън редовното работно
време.
Чл. 32. (1) Положеният труд извън редовното работно време се документира в специална
книга по образец (приложение № 5).
(2) Книгата по ал. 1 се води и съхранява
от служител, определен със заповед на ръководителя по чл. 11.
(3) За длъжностно лице по ал. 2 не може
да бъде определян служител, на когото е възложено да изготвя протоколите за отчитане
на положен труд.
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(4) Във всяка организационно или териториално обособена структура се води отделна
книга.
(5) Книгата по ал. 1 може да се води и на
електронен носител.
Чл. 33. (1) Отработеното време меж ду
22,00 и 6,00 ч., времето на разположение и
положеният труд по време на официални
празници се отчитат ежемесечно с протокол
(приложение № 6).
(2) Протоколът по ал. 1 се изготвя от служителя по чл. 26, ал. 1 и се утвърждава от
ръководителя по чл. 11 или от оправомощено
от него длъжностно лице с ръководни функции
до десето число на месеца, следващ месеца
на полагане на труда.
(3) При отчитане на броя часове време на
разположение, труд между 22,00 и 6,00 ч. и
на официални празници, както и на положен
труд извън редовното работно време, в протоколите за отчитането им броят часове се
посочва само в цяло число.
Чл. 34. (1) Положеният труд при условията
на чл. 187а, ал. 1 и 2 ЗМВР се компенсира като
труд извън редовното работно време съгласно
чл. 187а, ал. 5 ЗМВР и се отчита отделно с
протокол (приложение № 7).
(2) Протоколът по ал. 1 се изготвя от служителя по чл. 26, ал. 1 и се утвърждава от
ръководителя по чл. 11 или от оправомощено
от него длъжностно лице с ръководни функции
до десето число на месеца, следващ отчетния
период на полагане на труда.
(3) Екземпляр от утвърдения протокол се
предоставя на съответното финансово звено
и на звеното „Човешки ресурси“.
Раздел VI
Компенсиране на положения труд извън редовното работно време
Чл. 35. (1) Положеният труд извън редовното работно време се компенсира при условията
и в размерите, определени в ЗМВР.
(2) Положеният труд извън редовното работно време не може да надвишава размера
за компенсиране, предвиден в чл. 187, ал. 5
ЗМВР, с изключение на случаите по чл. 187а,
ал. 1 и 2 ЗМВР.
(3) За служителите, работещи на ненормиран работен ден, положеният труд извън
редовното работното време в работни дни се
компенсира с допълнителен платен годишен
отпуск съгласно чл. 189, ал. 1, т. 3 ЗМВР, като
размерът на допълнителния отпуск се определя със заповед на ръководителите по чл. 11.
Чл. 36. (1) Възнагражденията за труд извън редовното работно време се включват в
месечното възнаграждение и се изплащат в
месеца, следващ отчетния период, при своевременно предоставяне на протоколите във
финансовите звена.
(2) Положеният труд по време на дежурство се компенсира според часовете, които
надхвърлят редовното работно време.

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Длъжностни лица с ръководни функции“
са държавни служители в МВР, които заемат
най-високата ръководна длъжност в рамките
на организационно обособената структура.
2. „Дежурство“ е специфична организация на работата при подневно отчитане на
работното време. През времето на дежурство
служителят се явява на работното си място и
изпълнява служебните си задължения в рамките на продължителността на дежурството.
3. „Смяна“ е времето, през което държавният служител изпълнява служебните си задължения по предварително утвърден график
при непрекъсваемост на работния процес.
4. „Време на разположение“ е времето,
през което служителят е на разположение
на ръководителя си извън работното място
и редовно установеното работно време, с
готовност при необходимост да изпълнява
служебните си задължения.
5. „Време за отдих“ е период от времето
през работната смяна или дежурство, в което
служителят възстановява трудовите си сили в
зоните и обектите на отговорност, но е длъжен да изпълнява служебните си задължения
в рамките на продължителността на смяната
или дежурството.
6. „Време за хранене“ е период от време
през работната смяна или дежурство не помалко от 30 минути, което ръководителят
определя на служителите за хранене, без да
бъдат прекъсвани изпълняваните задължения,
и се зачита за отработено време.
7. „Обедна почивка“ или „Почивка за
хранене“ е период от време в рамките на
установен ненормиран работен ден, през
който служителят не изпълнява служебните
си задължения. В случаите, когато поради
служебна необходимост ръководителят на
съответната структура в МВР не може да
осигури ползването от служителя на обедна
почивка, ръководителят е длъжен да му осигури почивка за хранене. Обедната почивка
е един час, а почивката за хранене е не помалко от 30 минути.
8. „Непрекъсваем работен процес“ е процес, при който редовното работно време е
организирано на смени и изпълнението на
служебните задължения не трябва да се преустановява до смяната от следващия служител
без разрешение от съответния ръководител.
9. „Официални празници“ са дните, посочени в чл. 154 от Кодекса на труда.
§ 2. Въвеждането на физиологичен режим
на труд и почивка се извършва в съответствие
с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г. за
условията, реда и изискванията за разработ
ване и въвеждане на физиологични режими
на труд и почивка по време на работа (ДВ,
бр. 54 от 1999 г.).
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Заключителни разпоредби
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 187, ал. 9 във връзка с ал. 8, чл. 187а, ал. 4
и чл. 188, ал. 1 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 4. С тази наредба се отменя Наредба
№ 8121з-776 от 2016 г. за реда за организацията
и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата
извън редовното работно време, режима на
дежурство, времето за отдих и почивките на

ВЕСТНИК
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държавните служители в Министерството на
вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 60 от 2016 г.;
изм. и доп., бр. 99 от 2016 г.).
§ 5. Заповедите по чл. 11 се издават от съответните ръководители в едномесечен срок
от влизане в сила на тази наредба.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Младен Маринов

Приложение № 1
Приложение № 1
към
чл. 24, ал. 1 и 3
към чл. 24, ал. 1 и 3
.....................................................................................................................................................................
........................................................................................
(наименование на основната структура)
.....................................................................................................................................................................
........................................................................................
(наименование на съответната структура)
Рег. № .......................... Екз. № ......
............................................. 20.... г.

УТВЪРЖДАВАМ:
..............................................................
..............................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

ПРОТОКОЛ
за положен труд от държавни служители, работещи на смени в ....................................... за
периода от ........... 20.... г. до .......... 20.... г.

№

Име, презиме,
фамилия

1

2

....................../.....................
.............................20.........г.
гр. ........................................

ЕГН

Общо отработени
часове по график

Норма за
периода

Часове за компенсиране
с възнаграждение:
(4 – 5)

3

4

5

6

ИЗГОТВИЛ:
............................................................
............................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

Отп. в 3 екз.:
Екз. 1 - КД
Екз. 2 - ФО
Екз. 3 - ЧР
Забележка. В графа № 6 се посочват само часовете за компенсиране с възнаграждение,
които за тримесечие не надхвърлят ограничението от 70 часа.
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БРОЙ 3

Приложение
№ 2
Приложение
№2
към чл. 24, ал. 1
към чл. 25, ал. 1
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................
(наименование на основната структура)
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................
(наименование на съответната структура)

УТВЪРЖДАВАМ:

Рег. № .......................... Екз. № ......
............................................. 20.... г.

.....................................................................
.....................................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

ПРОТОКОЛ
за отчитане на положен труд извън редовното работно време и за времето на дежурство от
държавни служители с установен ненормиран работен ден в ................................ за месец
................... 20... г.
Име,
презиме,
№ фамилия ЕГН
на
служителя
1

2

№ и дата
на
заповедта
или на
месечния
график

Дата на
полагане на
труда извън
редовното
работно
време/на
дежурството

4

5

3

....................../.....................
.............................20.........г.
гр. .....................................

Брой часове за
Начален и
Брой
компенсиране със:
краен час на
отработени
полагане на часове извън възнагтруда/на
редовното
ражотпуск
дежурството работно време дение
6

7

8

9

ИЗГОТВИЛ:
........................................................................
........................................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

Отп. в 3 екз.:
Екз. 1 - КД
Екз. 2 - ФО
Екз. 3 - ЧР
Забележки: 1. Когато през месеца служител е положил повече от едно дежурство, данните за
всяко дежурство се нанасят последователно едно под друго срещу името на служителя, без да е
необходимо да се отразяват самостоятелно с отделно посочване на същото име.
2. В графи № 8 и 9 се посочват само часовете за компенсиране с възнаграждение или отпуск,
които за тримесечие не надхвърлят ограничението от 70 часа.
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Приложение
Приложение
№ 3№ 3
към чл. 25, ал. 2
към чл. 25, ал. 2
....................................................................................................................................................................
........................................................................................
(наименование на основната структура)
....................................................................................................................................................................
........................................................................................
(наименование на съответната структура)

УТВЪРЖДАВАМ:

Рег. № .......................... Екз. № ......
............................................. 20.... г.

.....................................................................
.....................................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

ПРОТОКОЛ
за положен по заповед труд извън редовното работно време от държавни служители,
работещи на смени в .............................................. за периода от ........... 20.... г. до .......... 20.... г.

№

Име,
презиме,
фамилия

ЕГН

1

2

3

Номер и
Дата,
дата на
начален и
заповедта краен час на
за полагане положения
на труда
труд по
заповедта

....................../.....................
.............................20.........г.
гр. .....................................

4

5

Отработени
часове

Общо
отработени
часове за
отчетния
период

Часове за
компенсиране с
възнаграждение

6

7

8

ИЗГОТВИЛ:
........................................................................
........................................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

Отп. в 3 екз.:
Екз. 1 - КД
Екз. 2 - ФО
Екз. 3 - ЧР
Забележка. В графа № 8 се посочват само часовете за компенсиране с възнаграждение,
които за тримесечие не надхвърлят ограничението от 70 часа.
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БРОЙ 3

ПриложениеПриложение
№4
№ 4
към
към чл. 25, ал.
4 чл. 25, ал. 4
образец
на лицева
корица
образец
на лицева
корица
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
...........................................................................................................................................................................
(наименование на основната структура)
............................................................................................................................................................................
(наименование на съответната структура)
КНИГА
за записване на държавните служители, които работят на смени, полагат дежурства, труд по
време на разположение и труд извън редовното работно време на основание чл. 20
Започната на ............................... 20 ... г.
Завършена на ............................... 20 ... г.
брой страници ............ (словом ....................................)
УТВЪРДИЛ:
....................................................................
....................................................................
(име, длъжност, подпис и печат)
образец на стр. 1
КНИГАТА СЕ ВОДИ ОТ:
1. .......................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
2. .......................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
3. .......................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
4. .......................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
5. .......................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
6. .......................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
7. .......................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
8. .......................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
9. .......................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
10. ........................................................................................ № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
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образец на стр. 2 и следващи
Дата на
Начален и
Подпис
Име,
Основание
полагане
краен
Подпис
на
презиме,
за
на труда/
час на
Брой
на
№
ЕГН
служителя,
фамилия на
полагане на дежурството/ полагане часове
длъжностното
положил
служителя
на труда
на протокола
на
лице
труда
за отчитане
труда
1

2

3

4

5

6

7

8

9

16
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Приложение № 5
Приложение № 5
към чл. 32,към
ал. 1чл. 32, ал. 1
образец
на лицева
корица
образец
на лицева
корица
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
........................................................................................................................................................................
(наименование на основната структура)
........................................................................................................................................................................
(наименование на съответната структура)
СПЕЦИАЛНА КНИГА
за документиране на положения труд извън редовното работно време
Започната на ............................... 20 ... г.
Завършена на ............................... 20 ... г.
брой страници ............ (словом ....................................)
УТВЪРДИЛ:
....................................................................
....................................................................
(име, длъжност, подпис и печат)
образец на стр. 1
КНИГАТА СЕ ВОДИ ОТ:
1. .............................................................................................. № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
2. .............................................................................................. № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
3. .............................................................................................. № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
4. .............................................................................................. № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
5. .............................................................................................. № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
6. .............................................................................................. № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
7. .............................................................................................. № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
8. .............................................................................................. № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
9. .............................................................................................. № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
10. ........................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
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образец на стр. 2 и следващи
№ на
Име,
запопрезиме,
ведта за
№ фамилия ЕГН
полана
гане
служителя
на труд
1

2

3

4

№ на
протокола за
отчитане
5

Брой
Брой
Дата
извънредни
часове
Брой
на почасове за
труд
часове
лагане
компенсиране
извън
време
на
със:
редовна
труда/на
ното
разпо- възнадежурработно ложение гражде- отпуск
ството
време
ние
6

7

8

9

10

Подпис
на длъжностното
лице

11

18
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Приложение № 6
Приложение № 6
към чл.
ал.33,
1 ал. 1
към33,
чл.
.....................................................................................................................................................................
........................................................................................
(наименование на основната структура)
.....................................................................................................................................................................
........................................................................................
(наименование на съответната структура)

Рег. № .......................... Екз. № ......
............................................. 20.... г.

УТВЪРЖДАВАМ:
..............................................................
..............................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

ПРОТОКОЛ
за отчитане на отработеното време между 22,00 и 06,00 ч., времето на разположение и
положения труд по време на официални празници в ................................ за месец ..................
20 .... г.
Име, презиме,
№ фамилия на
служителя
1

2

Брой часове
ЕГН

Дата на
полагане

Начален и
краен час

3

4

5

....................../.....................
.............................20.........г.
гр. ........................................

труд на
време между
време на
официални
22,00 и 06,00 ч. разположение
празници
6

7

8

ИЗГОТВИЛ:
............................................................
............................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

Отп. в 3 екз.:
Екз. 1 - КД
Екз. 2 - ФО
Екз. 3 - ЧР
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към чл.Приложение
34, ал. 1
№ 7
към чл. 34, ал. 1

.....................................................................................................................................................................
........................................................................................
(наименование на основната структура)
....................................................................................................................................................................
........................................................................................
(наименование на съответната структура)
Рег. № ..........................Екз. № ......
............................................. 20.... г.

УТВЪРЖДАВАМ:
..............................................................
..............................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

ПРОТОКОЛ
за отчитане на положен труд извън редовното работно време при условията на чл. 34, ал. 1
за периода от ........... 20.... г. до .......... 20.... г.
№

1

Име,
презиме,
фамилия
на
служителя
2

ЕГН

№ и дата
на
заповедта

Дата на
полагане
на труда

3

4

5

....................../.....................
.............................20.........г.
гр. ........................................

Начален и
краен час
на
полагане
на труда
6

Брой
отработени
часове извън
редовното
работно време
7

Брой
часове за
компенсиране с
възнаграждение:
8

ИЗГОТВИЛ:
............................................................
............................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

Отп. в 3 екз.:
Екз. 1 - КД
Екз. 2 - ФО
Екз. 3 - ЧР
114

20

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера
на основните месечни възнаграждения на
държавните служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на
вътрешните работи и размера на началните
и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
(ДВ, бр. 60 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 числото „959“ се заменя с „1054“.
2. В ал. 6 числото „712“ се заменя със „781“.
§ 2. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 и 2
се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1 и 2

ВЕСТНИК
1

2

3

10.2.

Главен разследващ полицай (в териториално звено
ГДБОП с район на действие
извън на територията на
гр. София)

1 532

11.

Старши разследващ полицай (в главна дирекция)

1 605

12.

Началник на сектор (главен разследващ полицай) в
регионална дирекция „Гранична полиция“ (РДГП)

1 532

13.

Старши разследващ полицай (в териториално звено
на главна дирекция „Борба
с организираната престъпност“ (ГДБОП) с район на
действие на територията на
гр. София)

1 359

14.

Старши разследващ полицай в териториално звено
на ГДБОП (с ра йон на
действие извън територията на гр. София) и РДГП
и Разследващ полицай (в
главна дирекция)

1 297

15.

Старши разследващ полицай в гранично полицейско
управление (ГПУ) в РДГП

1 282

16.

Разследващ полицай (териториално звено на ГДБОП
с район на действие на
територията на гр. София)

1 268

17.

Ра з с лед ва щ пол и ца й (в
т ери т о ри а л но зв ено н а
ГДБОП с район на действие извън територията на
гр. София), РДГП и в ГПУ
в РДГП

1 263

18.

Младши разследващ полицай

1 242

19.

Разузнавач I степен

1 605

20.

Разузнавач II степен

1 471

21.

Разузнавач ІII степен

1 376

22.

Разузнавач ІV степен

1 332

А. ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ С ВИСШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Длъжностни
наименования

Основно
месечно
възнаграждение

1

2

3

I.

Ръководство на Министерството на вътрешните
работи (МВР)

1.

Главен секретар на МВР

2 719

2.

Заместник главен секретар
на МВР

2 455

ІІ.

Главни дирекции

1.

Директор (на главна дирекция)

2 410

2.

Замес т ник-ди рек т ор (на
главна дирекция)

2 233

3.

Директор на дирекция в
главна дирекция

2 052

4.

Заместник-директор на дирекция в главна дирекция

1 950

5.

Началник на отдел, Началник на отдел (главен
разследващ полицай)

1 896

6.

За ме с т н и к-нача л н и к на
отдел

1 803

7.

Началник на сектор

1 713

8.

Началник на група

1 486

9.

Главен разследващ полицай
(в отдел в главна дирекция)

1 713

10.

Главен разследващ полица й (в с ек т ор в гла вна
дирекция)

1 659

№

10.1.

Главен разследващ полицай
(в териториално звено на
Главна дирекция „Борба с
организираната престъпност“ (ГДБОП) с район на
действие на територията на
гр. София)

1 560

БРОЙ 3

23.

Разузнавач V степен

1 297

24.

Разузнавач VІ степен

1 242

25.

Полицейски инспектор I
степен, Инспектор I степен

1 605

26.

Полицейски инспектор II
степен, Инспектор II степен

1 471

27.

Полицейски инспектор ІII
степен, Инспектор ІII степен

1 376

28.

Полицейски инспектор ІV
степен, Инспектор ІV степен

1 332

29.

Полицейски инспектор V
степен, Инспектор V степен

1 297

БРОЙ 3
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

30.

Полицейски инспектор
VІ степен, Инспектор
VІ степен

1 242

31.

Инспектор по защита на
населението (ЗН) I степен

1 569

32.

Инспектор по ЗН II степен

1 437

33.

Инспектор по ЗН ІII степен

1 342

34.

Инспектор по ЗН ІV степен

1 296

35.

Инспектор по ЗН V степен

1 267

36.

Инспектор по ЗН VІ степен

1 220

ІІI.

Териториални звена за обслужване на гр. София в
Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП)
и ГДБОП, Зонално жандармерийско управление
(ЗЖУ) – София, и Столична дирекция „Пожарна
безопасност и защита на
населението“ (СДПБЗН)

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 1 9
2

3

1.

Началник (РСПБЗН)

1 770

2.

Началник на сектор

1 560

3.

Началник на група

1 428

4.

Началник на участък

1 455

5.

Инспектор ІV степен

1 302

6.

Инспектор V степен

1 268

7.

Инспектор VІ степен

1 242

8.

Инспектор по ЗН ІV степен

1 269

9.

Инспектор по ЗН V степен

1 236

10.

Инспектор по ЗН VІ степен

1 220

V.

Териториални звена в страната на ГДНП и ГДБОП

1.

Нача лник II степен (на
ЗЖУ)

1 532

2.

Заместник-началник II степен (на ЗЖУ)

1 496

1.

Директор на СДПБЗН

1 964

3.

Началник III степен (на
ЗЖУ)

1 496

2.

Заместник-директор на
СДПБЗН

1 824

4.

Заместник-началник
III степен (на ЗЖУ)

1 377

3.

Началник на ЗЖУ

1 770

5.

Началник на сектор

1 532

4.

За ме с т н и к-нача л н и к на
ЗЖУ

1 759

6.

Началник на сектор в ЗЖУ

1 484

5.

Началник на отдел в
СДПБЗН

1 759

7.

Началник на група

1 377

8.

Разузнавач ІV степен

1 297

6.

Началник на сектор

1 560

9.

Разузнавач V степен

1 263

7.

Началник на група

1 428

10.

Разузнавач VІ степен

1 242

8.

Разузнавач ІII степен

1 359

9.

Разузнавач ІV степен

1 302

11.

Полицейски инспектор
ІV степен

1 297

10.

Разузнавач V степен

1 268

11.

Разузнавач VІ степен

1 242

12.

Полицейски инспектор
V степен

1 263

12.

Полицейски инспектор
ІII степен, Инспектор
III степен

1 359

13.

Полицейски инспектор
VІ степен

1 242

13.

Полицейски инспектор
ІV степен, Инспектор
IV степен

VI.
1 302

Специализиран отряд
„Въздушно наблюдение“
(СОВН)

14.

Полицейски инспектор
V степен, Инспектор
V степен

1 268

15.

Полицейски инспектор
VІ степен, Инспектор
VI степен

1 242

16.

Инспектор по ЗН ІII степен

1 323

17.

Инспектор по ЗН ІV степен

1 269

18.

Инспектор по ЗН V степен

1 236

19.

Инспектор по ЗН VІ степен

1 220

IV.

Районни служби „Пожарна
безопасност и защита на
населението“ (РСПБЗН)
към СДПБЗН

1.

Началник на СОВН

1 870

2.

За ме с т н и к-нача л н и к на
СОВН

1 745

3.

Началник на сектор

1 665

4.

Началник на група

1 453

5.

Старши пилот

1 453

6.

Пилот

1 342

7.

Борден инженер ІII степен

1 323

8.

Борден инженер ІV степен

1 269

9.

Борден инженер V степен

1 236

10.

Борден инженер VІ степен

1 220

VII.

Регионални дирекции „Гранична полиция“ (РДГП)

С Т Р.
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БРОЙ 3

3

1

2

3

14.

Полицейски инспектор V
степен

1 263

15.

Полицейски инспектор VІ
степен

1 242

ІX.

Региона лни дирек ции
„Пожарна безопасност и
защита на населението“
(РДПБЗН)

1.

Директор (РДПБЗН І степен)

1 777

2.

Директор (РДПБЗН ІІ степен)

1 759

3.

Д и р ек т ор (РД П Б ЗН І І І
степен)

1 745

4.

Началник на сектор

1 532

5.

Началник на група

1 377

6.

Инспектор ІV степен

1 297

7.

Инспектор V степен

1 263

8.

Инспектор VІ степен

1 242

1.

Директор

1 967

2.

Заместник-директор

1 777

3.

Н ач а л н и к н а ба з а г ранично-полицейски кораби
(БГПК) – Созопол

1 759

4.

Началник на сектор

1 532

5.

Началник на (БГПК – Видин)

1 532

6.

Заместник-началник
(БГПК – Созопол)

1 532

7.

Заместник-началник
(БГПК – Видин)

1 484

8.

Началник на група кораби

1 484

9.

Началник на група

1 377

10.

Командир на кораб над 100
БРТ (бруто регистър тона)

11.

Командир на кораб до 100
БРТ

1 377

12.

Главен щурман

1 496

13.

Старши щурман

1 416

14.

Разузнавач ІV степен

1 297

15.

Разузнавач V степен

1 263

16.

Разузнавач VІ степен

1 242

17.

Полицейски инспектор
ІV степен

1 297

18.

Полицейски инспектор
V степен

1 263

19.

Полицейски инспектор
VІ степен

1 242

1 484

VIII.

Гранични полицейски управления (ГПУ)

1.

Началник I степен (ГПУ)

1 759

2.

Заместник-началник I степен (ГПУ)

1 532

9.

Инспектор по ЗН ІV степен

1 267

10.

Инспектор по ЗН V степен

1 233

11.

Инспектор по ЗН VІ степен

1 220

X.

Районни служби „Пожарна
безопасност и защита на
населението“ към РДПБЗН

1.

Началник (РСПБЗН І степен)

1 524

2.

Началник (РСПБЗН ІІ степен)

1 511

3.

Нача л н и к (РСПБЗН ІІІ
степен)

1 496

4.

Началник на група

1 377

5.

Началник на участък

1 377

6.

Инспектор V степен

1 263

7.

Инспектор VІ степен

1 242

3.

Началник II степен (ГПУ)

1 524

8.

Инспектор по ЗН V степен

1 233

4.

Началник на сектор (ГПУ)

1 496

9.

Инспектор по ЗН VІ степен

1 220

5.

Началник I степен на Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП)

1 532

XІ.

Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)

6.

Заместник-началник I степен (ГКПП)

1 496

7.

Началник II степен (ГКПП)

1 377

8.

Заместник-началник II степен (ГКПП)

1 363

9.

Началник на група

1 377

10.

Началник III степен
(ГКПП)

1 339

1.

Директор

2 052

2.

Заместник-директор

1 945

3.

Началник на отдел

1 759

4.

За ме с т н и к-нача л н и к на
отдел

1 601

5.

Началник на сектор

1 560

6.

Началник на група

1 428

7.

С тарш и операт и вен де журен

1 428

11.

Началник на смяна (ГКПП)

1 377

12.

Разузнавач V степен

1 263

8.

Старши разследващ по лицай

1 359

13.

Разузнавач VІ степен

1 242

9.

Разследващ полицай

1 268

БРОЙ 3
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10.

Младши разследващ полицай

1 242

11.

Разузнавач ІII степен

1 359

12.

Разузнавач ІV степен

1 302

13.

Разузнавач V степен

1 268

14.

Разузнавач VІ степен

1 242

15.

Полицейски инспектор
ІII степен

1 359

16.

Полицейски инспектор
ІV степен

1 302

17.

Полицейски инспектор
V степен

1 268

18.

Полицейски инспектор
VІ степен

1 242

XІІ.

Районни управления (РУ)
към СДВР

1.

Началник

1 770

2.

Заместник-началник

1 759

3.

Началник на сектор

1 560

4.

Началник на участък

1 455

5.

Началник на група

1 428

6.

Старши разследващ по лицай

1 359

7.

Разследващ полицай

1 268

8.

Младши разследващ полицай

1 242

9.

Разузнавач ІV степен

1 302

10.

Разузнавач V степен

1 268

11.

Разузнавач VІ степен

1 242

12.

Полицейски инспектор
ІV степен

13.

Полицейски инспектор
V степен

1 268

14.

Полицейски инспектор
VІ степен

1 242

XIII.

1 302

Об л ас т н и д и р е к ц и и н а
МВР (ОДМВР)

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 2 1
2

3

11.

Разузнавач V степен

1 263

12.

Разузнавач VІ степен

1 242

13.

Полицейски инспектор ІV
степен

1 297

14.

Полицейски инспектор V
степен

1 263

15.

Полицейски инспектор VІ
степен

1 242

16.

Стажант

976

XIII.1. Отдел „Разследване“
1.

Началник на отдел

1 698

2.

Началник на сектор

1 532

3.

Главен разследващ полицай

1 532

4.

Старши разследващ полицай в ОДМВР

1 297

5.

Старши разследващ полицай в РУ

1 282

6.

Разследващ полицай в
ОДМВР

1 263

7.

Разследващ полицай в РУ

1 263

8.

Младши разследващ полицай

1 242

XIV.

Районни управления към
ОДМВР

1.

Началник I степен

1 524

2.

Началник ІІ степен

1 511

3.

Началник IІІ степен

1 496

4.

Началник на сектор

1 484

5.

Началник на група

1 377

6.

Началник на участък

1 377

7.

Разузнавач V степен

1 263

8.

Разузнавач VІ степен

1 242

9.

Полицейски инспектор
V степен

1 263

10.

Полицейски инспектор
VІ степен

1 242

Специализиран отряд за
борба с тероризма (СОБТ)

1.

Директор I степен

1 964

XV.

2.

Директор IІ степен

1 928

3.

Директор IІІ степен

1 870

1.

Командир

2 052

2.

Заместник-командир

1 924

4.

Заместник-директор I степен

1 777

Заместник-директор II степен

1 759

5.

3.

Началник на отдел

1 896

4.

Началник на сектор

1 713

5.

Началник на група

1 486

6.

Разузнавач I степен

1 605

6.

Заместник-директор
IІІ степен

1 745

7.

Разузнавач II степен

1 471

7.

Началник на отдел

1 698

8.

Разузнавач ІII степен

1 376

8.

Началник на сектор

1 532

9.

Разузнавач ІV степен

1 332

9.

Началник на група

1 377

10.

Разузнавач V степен

1 297

10.

Разузнавач ІV степен

1 297

11.

Разузнавач VІ степен

1 242

С Т Р.
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XVI.

Tериториални звена в страната на СОБТ

3

1.

Началник на сектор

1 532

2.

Началник на група

1 377

3.

Разузнавач ІV степен

1 297

4.

Разузнавач V степен

1 263

5.

Разузнавач VІ степен

1 242

XVII.

Дирекция „Вътрешна сигурност“ (ДВС)

1.

Директор

2 052

2.

Заместник-директор

1 924

3.

Началник на отдел

1 896

4.

Началник на сектор

1 713

5.

Началник на група

1 486

6.

Разузнавач I степен

1 605

7.

Разузнавач II степен

1 471

8.

Разузнавач ІII степен

1 376

9.

Разузнавач ІV степен

1 332

10.

Разузнавач V степен

1 297

11.

Разузнавач VІ степен

1 242

12.

Полицейски инспектор
I степен

13.
14.

ВЕСТНИК
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XIX.

ДМ, специален дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) – София

3

1.

Началник на отдел

1 759

2.

Началник на сектор

1 560

3.

Началник на група

1 428

4.

Полицейски инспектор ІII
степен

1 359

5.

Полицейски инспектор ІV
степен

1 302

6.

Полицейски инспектор V
степен

1 268

7.

Полицейски инспектор VІ
степен

1 242

XX.

ДМ, СДВНЧ – Любимец

1.

Началник на отдел

1 698

2.

Началник на сектор

1 532

3.

Началник на група

1 377

4.

Полицейски инспектор ІV
степен

1 297

5.

Полицейски инспектор V
степен

1 263

1 605

6.

Полицейски инспектор VІ
степен

1 242

Полицейски инспектор
II степен

1 471

XXI.

Полицейски инспектор
ІII степен

Дирекция „Международно
оперативно сътрудничество“ (ДМОС)

1 376

1.

Директор

2 052

2.

Началник на отдел

1 896

3.

Началник на сектор

1 713
1 665

15.

Полицейски инспектор
ІV степен

16.

Полицейски инспектор
V степен

1 297

4.

Задграничен представител
I степен

17.

Полицейски инспектор
VІ степен

1 242

5.

Началник на група

1 486

6.

Задграничен представител
II степен

1 569

XVIІI.

1 332

Дирекция „Миграция“
(ДМ)

1.

Директор

2 052

2.

Заместник-директор

1 924

3.

Началник на отдел

1 896

4.

Началник на сектор

1 713

5.

Началник на група

1 486

6.

Полицейски инспектор
I степен

1 605

7.

Полицейски инспектор
II степен

1 471

8.

Полицейски инспектор
ІII степен

1 376

9.

Полицейски инспектор
ІV степен

1 332

10.

Полицейски инспектор
V степен

1 297

11.

Полицейски инспектор
VІ степен

1 242

7.

Разузнавач I степен

1 605

8.

Разузнавач II степен

1 471

9.

Разузнавач ІII степен

1 376

10.

Разузнавач ІV степен

1 332

11.

Разузнавач V степен

1 297

12.

Разузнавач VІ степен

1 242

XXII. Дирекция „Инспекторат“
1.

Директор

2 008

2.

Заместник-директор

1 883

3.

Началник на отдел

1 838

4.

Държавен инспектор

1 678

5.

Главен инспектор

1 569

6.

Старши инспектор

1 437

Институт по психология
ХXIII.
(ИП)
1.

Началник на отдел

1 838

БРОЙ 3
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ДЪРЖАВЕН
2

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

Началник на сектор
Специалист I степен
Специалист II степен
Специалист III степен
Специалист ІV степен
Специалист V степен
Специалист VІ степен
ИП (структурни звена със
ХXIV.
седалище в страната)
1.
Началник на сектор
2.
Специалист ІV степен
3.
Специалист V степен
4.
Специалист VІ степен
ХXV. Академия на МВР
1.
Ректор
2.
Заместник-ректор
3.
Декан
4.
Заместник-декан
5.
Ръководител на катедра
6.
Професор
7.
Доцент
8.
Главен асистент
9.
Асистент
10.
Старши преподавател
11.
Преподавател
Главен инструктор в Цен12.
тър за бойна подготовка и
спорт (ЦБПС)
13.
Старши инструктор (ЦБПС)
Центрове за специализация
XXVI. и професионална подготовка (ЦСПП)
1.
Директор (ЦСПП)
Заместник-директор
2.
(ЦСПП)
3.
Ръководител на секция
4.
Старши преподавател
5.
Преподавател

1
1
1
1
1
1
1

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

3

1

2

3

665
569
437
342
307
267
220

2.

Началник на дежурна смяна
в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ (ГДПБЗН)

990

3.

Главен боцман

990

4.

Командир на кораб до 20
бруто регистър тона

990

1
1
1
1

498
267
233
220

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

953
865
838
818
665
729
665
569
437
569
437

5.

Командир на отделение

990

6.

Командир на екип
(ГДПБЗН)

990

7.

Младши експерт

990

8

Младши разузнавач

990

9.

Младши полицейски инспектор

990

10.

М ла дши операт ивен дежурен

990

11.

Младши инструктор

990

12.

Борден техник

979

13.

Младши инспектор І степен
(ГДПБЗН)

990

14.

Старши полицай

979

15.

Старши пожарникар

979

16.

Старши пожарникар /старши спасител

979

17.

Старши спасител
(ГДПБЗН)

979

18.

Младши инспектор ІІ степен (ГДПБЗН)

979

19.

Младши автоконтрольор
I степен

979

20.

Водач на оперативен автомобил I степен

979

21.

Водач на специален автомобил I степен (ГДПБЗН)

979

22.

Полицай

966

23.

Пожарникар

966

24.

Пожарникар/спасител

966

25.

Младши инспектор ІІІ степен (ГДПБЗН)

966

26.

Спасител (ГДПБЗН)

966

27.

Младши автоконтрольор
IІ степен

966

28.

Водач на оперативен автомобил IІ степен

966

29.

Водач на специален автомобил IІ степен (ГДПБЗН)

966

30.

Стажант

773

1 569
1 437

1 659
1 463
1 423
1 342
1 297

“
§ 3. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и 2
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 2, ал. 1 и 2
Б. ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ СЪС СРЕДНО
ОБРАЗОВАНИЕ
№

Длъжностни
наименования

Основно
месечно
възнаграждение

1

2

3

1.

Началник на противопожарен участък

1 002

“
§ 4. Приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6,
ал. 6 се изменя така:

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

„Приложение № 3
към чл. 5 и чл. 6, ал. 6
В. ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ
№

Длъжностни наименования

1

2

I.
I.1.

Код по Национал- Заплата за длъжност
ната класификация на професии- начална максимална
те и длъжностите
3

4

5

6

РЪКОВОДНИ, АНАЛИТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър;
образователно квaлификационна степен доктор

1.

Парламентарен секретар

1112

7049

789

2 283

2.

Съветник, министър

2422

6049

789

2 225

3.

Експерт, кабинета на министър

2422

6050

789

2 054

4.

Главен експерт/помощник, главен секретар на МВР

2422

6041

789

1 604

5.

Директор, институт

1223

7003

789

2 030

6.

Заместник-директор, институт

1223

7004

789

1 904

7.

Началник клиника

1342

7010

789

1 599

8.

Ръководител, катедра

1345

9012

789

1 239

9.

Професор

2422

7083

789

1 432

10.

Професор, висше училище

2310

7005

789

1 432

11.

Доцент

2422

7082

789

1 359

12.

Доцент, висше училище

2310

7004

789

1 359

13.

Управител, лечебно заведение

1342

7003

789

1 520

14.

Началник сектор

1219

6019

789

1 686

15.

Лекар/заместник-началник клиника

2211

7001

789

1 475

16.

Главен асистент

2422

7080

789

1 195

17.

Главен асистент, висше училище

2310

7003

789

1 195

18.

Асистент

2422

7081

789

1 108

19.

Асистент, висше училище

2310

7002

789

1 108

20.

Старши преподавател, висше училище

2310

7007

789

1 195

21.

Преподавател, висше училище

2310

6001

789

1 141

22.

Преподавател/Център за професионално обучение

2320

5009

789

1 141

23.

Началник, строителен обект

1323

7006

789

1 064

24.

Ръководител, група

1219

5012

789

1 475

25.

Лекар, началник отделение

1342

7011

789

1 326

26.

Лекар/началник операционен блок

2211

7001

789

1 326

27.

Лекар/заместник-началник отделение

2211

7001

789

1 306

28.

Лекар/професор

2211

7001

789

1 432

29.

Лекар/началник на кабинет

2211

7001

789

1 306

30.

Лекар/завеждащ медицинска служба

2211

7001

789

1 326

31.

Лекар

2211

7001

789

1 302

32.

Лекар/председател на регионална експертно-лекарска комисия (РЕЛК)

2211

7001

789

1 686

33.

Лекар по дентална медицина

2261

7001

789

1 302

34.

Лекар, специализант

2212

7081

789

1 302
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35.

Фармацевт – магистър, ръководител на аптека

1342

7020

789

1 098

36.

Фармацевт магистър

2262

7003

789

1 098

37.

Служител, сигурност на информацията

2422

7065

789

1 098

38.

Главен счетоводител

2411

6002

789

1 076

39.

Заместник главен счетоводител

2411

6003

789

1 052

40.

Финансов контрольор

2411

6012

789

1 141

41.

Главен юрисконсулт

2611

7022

789

1 141

42.

Старши юрисконсулт

2611

7023

789

1 108

43.

Юрисконсулт

2611

7021

789

1 042

44.

Младши юрисконсулт

2611

7024

789

1 042

45.

Главен експерт

2422

6041

789

1 141

46.

Експерт

2422

6056

789

1 108

47.

Главна медицинска сестра

1342

6012

789

1 076

48.

Старша медицинска сестра

1342

6013

789

1 064

49.

Старша акушерка

1342

6017

789

1 064

50.

Старши рехабилитатор

1342

6019

789

1 064

51.

Старши медицински лаборант

1342

6015

789

1 064

52.

Старши рентгенов лаборант

1342

6014

789

1 064

53.

Кинезитерапевт

2264

6004

789

1 302

54.

Технически ръководител, строителство

3123

3001

789

1 064

55.

Главен специалист

3359

3026

789

1 064

56.

Биолог

2131

6006

789

1 042

57.

Инженер, енергетик

2151

6002

789

1 042

58.

Управител/културни дейности

1120

7023

789

1 042

59.

Икономист, финанси

2631

6024

789

1 042

60.

Инженер, инвеститорски контрол

2142

6004

789

1 042

61.

Инженер, електроник

2152

6004

789

1 042

62.

Инженер, телекомуникация

2153

6003

789

1 042

63.

Инженер, конструктор

2144

6042

789

1 042

64.

Ин женер, контролно-измервателни прибори и
апаратура

2144

6018

789

1 042

65.

Инженер, производство

2141

6001

789

1 042

66.

Инспектор, технически надзор

3123

3002

789

1 042

67.

Инспектор/организация на строителството

3343

3005

789

1 042

68.

Инспектор, обществено хранене

3359

3015

789

1 042

69.

Икономист, плановик

2631

6026

789

1 042

70.

Преводач

2643

6006

789

1 042

71.

Психолог

2634

6001

789

1 042

72.

Редактор, книги

2641

6008

789

1 042

73.

Програмист, бази данни

2521

6005

789

1 042

74.

Системен администратор

2522

6001

789

1 042

75.

Стоковед

4321

2018

789

1 042

76.

Химик

2113

6001

789

1 042
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77.

Физик

2111

6005

789

1 042

78.

Инспектор/експлоатация на авиационна техника

3343

3005

789

1 042

79.

Инженер, електрически машини и апарати

2151

6008

789

1 042

80.

Инженер, корабни машини и механизми

2144

6026

789

1 042

81.

Организатор обучение/Академия на МВР

2424

6004

789

1 042

82.

Инженер, хидролог

2142

6001

789

1 042

83.

Инженер, водоснабдяване и канализация

2142

6002

789

1 042

84.

Инженер, строителен

2142

6012

789

1 042

85.

Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи

2144

6030

789

1 042

86.

Инженер, химик

2145

6001

789

1 042

87.

Коректор

4413

6005

789

1 042

88.

Счетоводител

2411

6004

789

1 042

89.

Специалист/държавни имоти

3343

3008

789

1 042

90.

Специалист/информационни източници

3343

3008

789

1 042

91.

Специалист/ценообразуване в Капитално строителство

3343

3008

789

1 042

92.

Специалист/почивно дело

3343

3008

789

1 042

93

Специалист/по щата и регистрация на моторни
превозни средства (МПС)

3343

3008

789

1 042

94.

Специалист/обществено хранене

3343

3008

789

1 042

95.

Специалист/вещево осигуряване

3343

3008

789

1 042

96.

Уредник, музей/МВР

2621

6004

789

1 042

97.

Диригент

2652

7011

789

1 042

I.2.

Образователно-квалификационна степен профе
сионален бакалавър по …

1.

Библиотекар

2622

5001

789

958

2.

Инструктор, обучение на водачи на моторно превозно средство (МПС)

5165

5001

789

958

3.

Фелдшер

2240

3001

789

953

4.

Инструктор, диетично хранене

2265

3002

789

953

5.

Помощник-фармацевт

3213

5001

789

953

6.

Главна медицинска сестра

1342

6012

789

958

7.

Старша медицинска сестра

1342

6013

789

958

8.

Медицинска сестра

2221

5001

789

953

9.

Старша акушерка

1342

6017

789

958

10.

Акушерка

2222

5001

789

953

11.

Старши рехабилитатор

1342

6019

789

958

12.

Рехабилитатор

2264

5001

789

953

13.

Старши медицински лаборант

1342

6015

789

958

14.

Медицински лаборант

3212

5012

789

953

15.

Старши рентгенов лаборант

1342

6014

789

958

16.

Рентгенов лаборант

3211

3001

789

953

17.

Медицински секретар

3344

3001

789

953
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СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

II.1.

Първа група

1.

Техник, строителство и архитектура

3112

3009

610

861

2.

Технически ръководител, строителство

3123

3001

610

861

II.2.

Втора група

1.

Техник, инвеститорски контрол

3112

3007

610

785

2.

Инспектор, контрол на общоопасни средства

3119

3048

610

785

3.

Техник, гражданско строителство (конструктор)

3112

3004

610

785

4.

Техник-механик, експлоатация на автомобилния
транспорт

3115

3045

610

785

5.

Техник, механик/дозиметрични прибори

3115

3004

610

785

6.

Техник, механик/организационна техника и технически средства

3115

3004

610

785

7.

Техник, механик/технически контрол на МПС

3115

3004

610

785

8.

Техник, производствени резултати

3119

3010

610

785

9.

Организатор/въоръжението

3343

3007

610

785

10.

Организатор/вещево осигуряване

3343

3007

610

785

11.

Организатор/финансиране на строителството

3343

3007

610

785

12.

Счетоводител

2411

6004

610

785

13.

Техник, асансьорна техника

3113

3002

610

785

14.

Техник, електронна техника

3114

3007

610

785

15.

Техник-механик, климатична, вентилационна и
хладилна техника

3115

3039

610

785

16.

Техник, механик/нестандартно противопожарно
оборудване

3115

3004

610

785

17.

Техник, телекомуникации

3522

3007

610

785

18.

Технолог/производствена база

3119

3044

610

785

19.

Лаборант/аналитик

7549

2005

610

785

20.

Лаборант, препаратор

3212

3006

610

785

21.

Фотограф

3431

3001

610

785

22.

Техник, електрически системи

3113

3006

610

785

23.

Техник, медицинска техника

3119

3006

610

785

24.

Административен секретар/Организатор на Академичен съвет и Специализиран научен съвет – АМВР

3343

3001

610

785

25.

Техник-механик самолетна техника

3115

3018

610

785

26.

Техник-механик

3115

3004

610

785

27.

Авиомеханик

3155

3001

610

785

28.

Ветеринарен техник (фелдшер)

3240

3003

610

785

ІІІ.

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

III.1.

Първа група

1.

Технически сътрудник/политически кабинет

4110

2005

610

1 476

2.

Управител, спортни дейности

1431

3016

610

779

3.

Управител/общежитие

1120

7023

610

779

4.

Управител/учебна база

1120

7023

610

779
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5.

Управител, стол

1412

3007

610

779

6.

Управител, хижа

1439

3006

610

779

7.

Дактилоскопист

3355

3010

610

779

8.

Технически изпълнител/по заплащането на труда

4110

2006

610

779

9.

Сътрудник, охрана/граничен контрол

5414

3010

610

779

10.

Сътрудник, охрана

5414

3010

610

779

11.

Инструктор

5169

3007

610

779

12.

Оркестрант

2652

6004

610

779

13.

Оператор, център обаждания

4222

3001

610

779

4311

2002

610

770

III.2.

Втора група

1.

Касиер, домакин/„Пътна полиция“

2.

Системен оператор

3513

3003

610

770

3.

Оператор, стая с контролни съоръжения/СОД

3522

3016

610

770

4.

Началник, склад

4321

2021

610

770

III.3.

Трета група

1.

Завеждащ, административна служба

4110

2001

610

762

2.

Отчетник, планиране на материали

4322

2002

610

762

3.

Технически изпълнител/„Пътна полиция“

4110

2006

610

762

4.

Технически изпълнител/„Човешки ресурси“

4110

2006

610

762

5.

Технически изпълнител/учебно-методическа дейност

4110

2006

610

762

6.

Технически изпълнител/научно-приложно звено

4110

2006

610

762

7.

Диспечер, транспортни средства

4323

2007

610

762

8.

Управител/ведомствен жилищен фонд

1120

7023

610

762

9.

Телефонист/междуселищен номератор

4223

2002

610

762

10.

Секретар

4120

2001

610

762

11.

Завеждащ, техническа служба

4110

2002

610

762

ІV.

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

IV.1.

Първа група

1.

Снабдител, доставчик

4321

2015

610

750

2.

Домакин

4321

3022

610

750

3.

Организатор/медицински регистратор

3343

3007

610

750

4.

Машинописец I категория

4131

2001

610

750

IV.2.

Втора група

1.

Технически изпълнител

4110

2006

610

734

2.

Деловодител

4415

2003

610

734

3.

Магазинер

4321

2008

610

734

4.

Машинописец II категория

4131

2001

610

734

IV.3.

Трета група

1.

Куриер

9621

0001

610

729

2.

Продавач, бюфет

5212

0001

610

729

3.

Продавач, книги

9520

0002

610

729

4.

Сервитьор

5131

2004

610

729
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5.

Администратор, хотел

4224

3002

610

729

6.

Касиер

5230

1001

610

729

7.

Калкулант

4311

2001

610

729

8.

Дезинфектатор

5329

1003

610

729

V.

КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ

1.

Бояджия, сгради

7131

1001

610

762

2.

Бръснар

5141

2002

610

762

3.

Фризьор

5141

2001

610

762

4.

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)

7126

2002

610

762

5.

Водач, електрокар

8344

2003

610

762

6.

Водач, мотокар

8344

2004

610

762

7.

Дърводелец

7115

2002

610

762

8.

Електромонтьор

7412

2009

610

762

9.

Заварчик

7212

1001

610

762

10.

Кранист

8343

2001

610

762

11.

Главен готвач

3434

2001

610

762

12.

Готвач

5120

2001

610

762

13.

Помощник-готвач

5120

2003

610

762

14.

Майстор сладкар

7512

2008

610

762

15.

Сладкар

5120

2002

610

762

16.

Транжор

7511

1019

610

762

17.

Машинист, пътно-строителни машини

8342

2007

610

762

18.

Автомонтьор

7231

2001

610

762

19.

Монтьор, печатарско оборудване

7233

2025

610

762

20.

Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации

7127

2003

610

762

21.

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

7233

2031

610

762

22.

Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

7233

2030

610

762

23.

Моделиер – конструктор, облекла

7531

3009

610

762

24.

Огняр

8182

2004

610

762

25.

Печатар/полиграфист

7322

2014

610

762

26

Монтьор, корабно оборудване

7233

2019

610

762

27.

Работник по ремонт на въоръжението

7549

2020

610

762

28.

Ретушьор

7321

2029

610

762

29.

Сарач

7536

1021

610

762

30.

Работник, строителството

9312

0003

610

762

31.

Стругар

7223

1015

610

762

32.

Фрезист

7223

2041

610

762

33.

Шивач

7533

1014

610

762

34.

Шлосер

7222

3011

610

762

35.

Шофьор противопожарен автомобил

8332

2001

610

762

36.

Шофьор товарен автомобил

8332

2010

610

762

37.

Шофьор автобус

8331

2002

610

762
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38.

Шофьор, лекотоварен автомобил

8322

2006

610

762

39.

Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

8332

2005

610

762

40.

Шофьор, лек автомобил – до 9 места

8322

2002

610

762

41.

Шофьор, тежкотоварен автомобил

8332

2009

610

762

VІ.

НЕКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ

1.

Гледач, служебни животни

5164

1009

610

673

2.

Камериер/камериерка

5162

1001

610

673

3.

Перач, ръчно

9121

0003

610

673

4.

Общ работник

9622

0001

610

673

5.

Работник, кухня

9412

0003

610

673

6.

Работник, озеленяване

9214

0015

610

673

7.

Спасител, плаж

5419

1002

610

673

8.

Санитар

5321

1002

610

673

9.

Пазач

9510

0005

610

673

10.

Чистач

9112

0004

610

673

VII.

Приложни специалисти със спомагателни функции и средно образование (за служители, чиито
правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от
2016 г.) и за държавни служители със средно образование, чиито правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 2 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.)

1.

Старши специалист

3359

3022

610

1 221

2.

Младши специалист

3359

3021

610

1 138

Заключителни разпоредби
§ 5. (1) Ръководителите на структури по
чл. 37 от ЗМВР да издадат заповеди за определяне на новите размери на основните
месечни възнаграж дения на подчинените
си сл у ж ители, а за главни я секретар на
МВР, заместник главния секретар на МВР
и ръководителите на структури по чл. 37 от
ЗМВР – със заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) Директорите на РДГП и РДПБЗН да
издадат заповеди за определяне на новите размери на основните месечни възнаграждения
на подчинените си държавни служители по
чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР.
§ 6. На служителите, чиито правоотношения са преобразувани съгласно § 70, ал. 1, т. 3
и 4 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за Министерството на вътрешните
работи (ПЗР ЗИДЗМВР) (ДВ, бр. 81 от 2016 г.),
и за държавни служители със средно образование, чиито правоотношения са преобразувани
съгласно § 70, ал. 1, т. 2 от ПЗР ЗИДЗМВР
(ДВ, бр. 81 от 2016 г.), максималната заплата
за длъжност да се увеличи с 3 на сто.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Младен Маринов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

“

ПРАВИЛА

за Добра фармацевтична практика
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел І
Мисия и визия
Чл. 1. (1) Мисията на фармацевтичната
професия е да допринесе за подобряване
здравето на пациента посредством предоставянето на качествени лекарствени продук
ти, медицински изделия, диетични храни
за специални медицински цели и храни за
кърмачета и преходни храни, хранителни
добавки, козметични продукти и санитарнохигиенни средства, правилното консултиране
относно тяхната употреба, превенция, промоция и подобряване на здравето, оказването
на фармацевтична грижа под формата на
консултации, като подпомага пациентите
и обществото в правилната и рационална
лекарствена употреба.
(2) Магистър-фармацевтите са медицински
специалисти, с които пациентите могат да
се консултират за здравословни проблеми и
здравословен начин на живот.
(3) Магистър-фармацевтът се ръководи при
упражняване на професията си от благосъс-

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

тоянието на пациента, като по най-добрия
възможен начин го подпомага в употребата на
лекарствени продукти, медицински изделия,
диетични храни за специални медицински
цели и храни за кърмачета и преходни храни,
хранителни добавки, козметични продукти и
санитарно-хигиенни средства.
(4) Магистър-фармацевтът се грижи пациентът да бъде добре и правилно информиран.
Информираността на пациента за правилната
употреба на лекарствените и други продукти
е от жизнено значение. Представената на
пациента информация трябва да уважава неговата независимост, да води до подобряване
на неговото здраве, до положителни резултати от лечението и да подпомага пациента за
вземане на информирано решение.
Чл. 2. Действията на магистър-фармацев
тите гарантират лекарствена употреба, насочена към постигане на максимална полза за
пациентите, правилна употреба на лекарствени
и други продукти и предотвратяване на нежеланите лекарствени реакции, инциденти и
странични ефекти.
Чл. 3. Магистър-фармацевтите споделят
отговорността за изхода и резултата от лечение
то заедно с другите медицински специалисти
и пациентите.
Чл. 4. (1) Българск и ят фармацевтичен
съюз активно сътрудничи с академичната
фармацевтична общност с цел осигуряване на
фармацевтично образование и продължаващо медицинско обучение, което да подготви
фармацевтите за тяхната роля в обществото,
да разшири познанията им по социални,
поведенчески и икономически науки, както
и да развие и подобри комуникационните и
дигиталните умения на фармацевтите.
(2) В консултирането на пациентите магистър-фармацевтите използват съвременни,
базирани на научни доказателства, източници
на информация.
Раздел ІІ
Цел
Чл. 5. Целта на настоящите правила е
създаването на рамка за извършване на дейностите и изработване на професионални
стандарти относно:
1. управление на аптеката и спазването на
добрата документална практика в цялостната
дейност на аптеката;
2. консултиране относно популяризиране
на здравословен начин на живот, промоция
на здравето и подобряване на използването
на лекарствени и други продукти съгласно
чл. 219, ал. 1 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина;
3. правилно и точно консултиране относно
вида и дозата на предписаните или свободно
потърсените в аптеката лекарствени и други
продукти със значение за здравето;
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4. информираност на пациента относно
неговото състояние и свързаната с това
лекарствена терапия, както и наличието на
лекарствени и други взаимодействия и възможността от поява на нежелани лекарствени
реакции, инциденти и странични действия;
5. консултиране на лекарствената терапия,
включително консултации под формата на
обучение и подпомагане на пациентите за
отговорно самолечение, както и управление
на болестното състояние;
6. навременно отпускане на лекарствени
продукти и други стоки съгласно чл. 219,
ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина от магистър-фармацев
тите, включително правилното приемане на
предписанията, подготовката или приготвянето на лекарствения продукт, етикетирането
и отпускането на пациента;
7. приготвяне и отпускане на лекарствени
продукти по магистрална и по фармакопейна
рецептура;
8. принципи на работа на болничния и
клиничния магистър-фармацевт и взаимоотношенията му с другите звена на лечебното
заведение;
9. консултации за минимизиране на рисковете за здравето, свързани с болестта и насочени към защита, превенция и намаляване
на вредата за здравето от развитие на остри
и хронични заболявания;
10. повишаване на знанията и квалификацията на магистър-фармацевтите.
Раздел ІІІ
Принципи
Чл. 6. Добрата фармацевтична практика
задължава основна грижа на магистър-фармацевтите при всички техни действия в областите им на професионална реализация да
бъде благополучието на пациентите.
Чл. 7. Добрата фармацевтична практика
изисква същността на дейностите в аптеката
да бъде отпускането на лекарствени и други
продукти с гарантирано качество, подходяща
информация и съвети за пациентите, както
и наблюдение на ефектите от употребата им
и активното докладване на нежелани лекарствени реакции и инциденти.
Чл. 8. Добрата фармацевтична практика
изисква основна част от дейността на магистър-фармацевта да бъде посветена на консултации за популяризиране на рационалното
и икономически ефективно предписване на
лекарствени продукти и рационалната лекарствена употреба.
Чл. 9. (1) Целта на всеки един елемент от
фармацевтичното обслужване е обвързана с
благополучието на пациентите, ясно е дефинирана и ефективно доведена до знанието на
всички заинтересовани страни.

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

(2) Българският фармацевтичен съюз документира сигналите, оплакванията и похвалите
от пациентите от поведението на магистърфармацевтите.
Раздел ІV
Обхват
Чл. 10. Добрата фармацевтична практика
осигурява минимум от условия за усъвършенстване на качеството на фармацевтичните
грижи в аптеката.
Чл. 11. (1) Правилата за Добра фармацевтична практика представляват система
от насоки и принципи, които описват професионалните ценности, знания, умения и
поведение, които магист ър-фармацевтите
може да прилагат в съответствие с опита си
и професионалната си преценка.
(2) Добрата фармацевтична практика може
да се разглежда като:
1. сбор от правила за поведение и отношение на магистър-фармацевтите към пациента
и другите медицински специалисти;
2. изисквания към непрекъснато повишаване на квалификацията на магистър-фармацевтите в съответствие с актуалното ниво на
фармацевтичната наука и практика;
3. система от етични правила, допълнени
от Кодекса на професионалната етика на
магист ър-фармацевта, които имат за цел
утвърждаването на магистър-фармацевта като
медицински специалист, който е най-достъпен
за пациента и дейността му има непосредствено значение за здравето на нацията;
4. система о т п рави ла, насочени к ъм
осигуряването на качествени, безопасни и
ефикасни лекарствени продукти и фармацевтични консултации за обществото;
5. основа за постигане и поддържане на
качество на фармацевтичните дейности.
Чл. 12. Правилата за Добра фармацевтична
практика съдържат изисквания за изграждане
на системата по управление на качеството
в аптеки.
Раздел V
Условия за прилагане и основни изисквания
Чл. 13. За да се приложат принципите на
Добрата фармацевтична практика в аптеките,
са необходими следните условия:
1. основната философия, заложена в аптечната практика, са принципите на професионализма, съобразени с икономическите
фактори;
2. ма г ис т ър -фарма цевт и т е рабо тя т по
начин, който не накърнява доброто име и
обществения и социален престиж на фармацевтичната професия и който повишава
доверието към нея;
3. магистър-фармацевтите са независими
и лично отговорни при вземането на професионални решения и предприемането на
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действия, като се ръководят от принципите
за качество, безопасност и благополучие на
пациентите;
4. магистър-фармацевтите имат влияние
върху решенията, свързани с използването
на лекарствените и други продукти от пациентите;
5. магистър-фармацевтите докладват нежеланите лекарствени реакции и инциденти
съгласно нормативните изисквания, грешките
в предписанията, дефекти в качеството на
продуктите или откриването на фалшиви
лек арс т вен и п род у к т и; п ри вси ч к и т ези
дейности магистър-фармацевтите се подчиняват на действащото законодателство, като
информират компетентните органи;
6. отношенията на магистър-фармацевтите
с другите специалисти от системата на здравеопазването, и преди всичко с лекарите, се
възприемат като терапевтично партньорство,
което включва взаимно доверие и сигурност;
7. о т ношен и я та меж д у ма г ис т ър -фар мацевтите са като между колеги, търсещи
усъвършенстване на фармацевтичната услуга,
която предлагат;
8. магистър-фармацевтите отговарят за
определянето, оценяването и повишаването
на качеството на предоставяните в аптеката
услуги; когато са и ръководители на аптеката,
те разработват и прилагат ефективни управленски структури и система с ясно определени задължения; те отразяват изискванията
на различните групи пациенти, йерархията
на професионалните и управленски задължения и отговорности, като периодично се
преразглеждат и актуализират;
9. магистър-фармацевтът, когато е ръководител на аптеката, осигурява достатъчен брой
магистър-фармацевти и помощен персонал
за изпълняване на функциите на аптеката
съобразно действащото законодателство и
настоящите правила;
10. при предоставянето на фармацевтични грижи магистър-фармацевтите работят
в с ът ру д н и чес т во с лек ари т е и д ру г и т е
медицински специалисти с цел рационална и ефективна употреба на лекарствените
продукти; те се запознават с основната медицинска и фармацевтична информация за
своите пациенти и поддържат база от данни за
предписваните и отпусканите на пациентите
лекарствени продукти, нежелани лекарствени
реакции, противопоказания и други данни,
които могат да подпомогнат предоставянето
на дългосрочни фармацевтични грижи;
11. магист ър-фармацевтите осиг у ряват
възможност за провеждане на поверителни
разговори с пациенти;
12. магистър-фармацевтите разполагат с
информация за проследяване на постъпилите
и отпуснатите лекарствени продукти в съответствие с всички изисквания на действащото
законодателство и тези правила;
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13. магистър-фармацевтите ползват обективна, детайлна и актуална информация за
терапевтичните подходи и лекарствените
продукти, използвани в практиката;
14. магистър-фармацевтите са отговорни за
поддържане и оценяване на своята професионална компетентност през целия си професионален живот; те постоянно осъвременяват
професионалните си знания и умения, за да
предоставят компетентни съвети на пациентите и на другите медицински специалисти;
15. магистър-фармацевтите периодично
оценяват компетентността си в областта на
своята практика и непрекъснато осъвременяват своите знания, като участват в продължаващо обучение на магистър-фармацевтите
по смисъла на Закона за здравето и съгласно
одобрените от Управителния съвет (УС) на
БФС Правила за провеждане на продължаващото обучение на магистър-фармацевтите;
магистър-фармацевтите спазват решенията на
УС на БФС относно минимума на преминати
форми на обучение; посочените решения се
оповестяват от УС на БФС чрез публикуването
им в интернет страницата на организацията
или по друг подходящ начин;
16. за изпълнението на определени специфични задължения магистър-фармацев
тите преминават допълнително обу чение
на работното място, както и допълнителни
квалификационни курсове;
17. образователните програми, стажове
и практики за въвеждане в професията са
съобразени с актуални за българската и европейската фармацевтична практика проблеми;
18. ма г ис т ър -фарма цевт и т е п роя вя ват
активност в осъществяването на връзката
производител – търговец на едро – аптека;
в качеството си на последното звено от лекарство-снабдителния процес в рамките на
отпускането на лекарствени продукти на пациентите магистър-фармацевтите осигуряват
експертна обратна връзка към производителите и търговците на едро по отношение на
качеството, ефикасността и безопасността на
предлаганите лекарствени продукти;
19. магистър-фармацевтите се запознават
с изискванията на производителите относно
лекарствените и други продукти, предлагани
в аптеката, фармацевтични форми, активните
и помощните вещества и създават необходимите условия за поддържане на определения
оптимален режим на съхранение;
20. магист ър-фармацевтите, изготвящи
лекарствени прод у к ти по магист ра лна и
фармакопейна рецептура, спазват правилата
за приготвянето на лекарствени продукти и
принципите на фармацевтичната технология,
като осигуряват необходимия минимум от
фармацевтично оборудване – вазерия, уреди,
инструменти и обзавеждане;
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21. магистър-фармацевтите се ръководят
в действията си от действащото законодателство, като спазват разпоредбите на Закона за
съсловната организация на магистър-фармацевтите, на Устава на БФС и решенията на
органите на БФС, които са адресирани до
тях; Уставът и решенията се съобщават на
магистър-фармацевтите чрез публикуването
им на интернет страницата на БФС, чрез
изпращането им до адресата или по друг
подходящ начин;
22. магистър-фармацевтите предприемат
дейности за насърчаване на здравословния
начин на живот в съответствие с националната
здравна стратегия на Република България и
предоставят съвети на пациентите по важни
въпроси, свързани с превенция на социално
значими заболявания, като отказване и намаляване на вредата от тютюнопушене и др.;
23. магистър-фармацевтите консултират
пациентите, подлежащи на и/или прилагащи самолечение въз основа на достатъчно
информация за добре обоснована оценка на
конкретните симптоми;
24. магистър-фармацевтите в лечебните
заведения за болнична помощ предоставят
услуги, спазвайки и принципите на клиничната фармация, като си взаимодействат с
лекарите и другите медицински специалисти;
25. маг ист ър -фармацевт и те, кои то извършват дейности по клинични изпитвания,
неинтервенционални проучвания, маркетингови проучвания и/или медицински научни
изследвания, спазват действащото законодателство, Кодекса на професионалната етика на
магистър-фармацевта, правото на защита на
личните данни на участниците и принципите
на Декларацията от Хелзинки на Световната
медицинска асоциация за Етични правила за
медицински изследвания върху хора.
Раздел VІ
Прилагане
Чл. 14. (1) Добрата фармацевтична практика включва шест групи:
1. дей но с т и, свърза н и с конс ул т а ц и и
относно здравословен начин на живот, профилактика и достигане на цели, свързани с
добро здраве;
2. дейности, свързани с отпускането и
употребата на лекарствени продукти, медицински изделия и други продукти, свързани
със здравето;
3. консултации, свързани със самолечение,
включително съвети за отпускането на лекарствени продукти или други видове терапия
на болестни симптоми, които се асоциират
със самолечение;
4. консултации, свързани с повлияването
на предписването, употребата на лекарствени
продукти и оказването на фармацевтични
консултации в аптеки;
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5. дейности по приготвяне и отпускане
на лекарствени продукти по магистрална и
фармакопейна рецептура;
6. дейности на болничния и клиничния
магистър-фармацевт в лечебните заведения.
(2) В допълнение към горепосочените групи
дейности Правилата за Добра фармацевтична
практика съдържат:
1. създаване на връзки със съсловни организации, асоциации и сдружения на други
медицински специалисти с цел промоция
на активности за здравето на популационно ниво, вк лючително минимизиране на
злоупотребата и неправилната употреба на
лекарствени продукти;
2. професионално оценяване на рекламните материали на лекарствени продукти
и други продукти, свързани със здравето,
което е свързано с даване на пациентите на
обективни съвети и информация;
3. разпространяване на преценена информация за лекарствени продукти и други продукти, които могат да се продават в аптеки,
и различни аспекти на здравеопазването.
Чл. 15. Българският фармацевтичен съюз
насърчава магист ър-фармацевтите да въвеждат и разработват нови услуги в полза
на пациентите и обществото, да съдействат
за развитието на системата на здравеопазването в интерес на пациента и обществото
при спазване на основното изискване фармацевтичните усл у ги да съответстват на
изискванията на настоящите правила, както
и на действащото законодателство.
Чл. 16. Правилата за Добра фармацевтична
практика са задължителни за магистър-фармацевтите. Лицето, получило разрешение за
търговия на дребно с лекарствени продукти,
осигурява всички необходими условия съобразно действащото законодателство за изпълнение на задълженията на ръководителя на
аптеката и на другите магистър-фармацевти.
Чл. 17. Комисията по качество на Българския фармацевтичен съюз разработва насоки
за прилагане на изискванията на Добрата
фармацевтична практика и правилата за
оценка на съответствието им с нея.
Чл. 18. Контролът по спазването на Правилата за Добра фармацевтична практика се
осъществява от Комисията по качество на
БФС и от комисиите по етика и качество
на регионалните фармацевтични колегии
на БФС съвместно с Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“.
Чл. 19. Прилагането на Правилата за Добра
фармацевтична практика е в интерес на пациентите, обществото и на фармацевтичната
професия. С цел подпомагане на магистърфармацевтите в процеса на въвеждането им
БФС разработва насоки и курсове за обучение
за ефективното въвеждане на правилата.
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ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В АПТЕК А
Раздел I
Отпускане на лекарствени продукти и медицински изделия
Ч л. 20. При о т п уска не на лекарс т вен
продукт с режим на отпускане по лекарско
предписание, съответно когато и което е
прилож имо за лекарствени проду кти без
лекарско предписание, медицински изделия,
хранителни добавки и други продукти за
здравето, магистър-фармацевтът е длъжен
да съблюдава:
1. съдържанието и срока на валидност на
рецептата – магистър-фармацевтът трябва да
провери дали рецептата е валидна и дали
съдържа всички необходими реквизити; в
противен случай рецептата не може да бъде
изпълнена;
2. за кого е предписанието – пол, възраст
и състояние на пациента; тази информация е
необходима при последваща консултация за
правилното използване на продукта;
3. дали пациентът не използва други продукти, които могат да доведат до нежелани
лек арс т вен и вза и модейс т ви я, да л и н я ма
други съпътстващи заболявания, бременност
или кърмене, известни алергии или противопоказания, които могат да повлияят на
предписаното лечение;
4. ново започващо лечение – когато на
пациента е предписана терапия за първи път,
магистър-фармацевтът проверява дали пациентът разбира каква терапия му е назначена и
как да използва предписаните му лекарствени
продукти или медицински изделия;
5. продължаващо лечение – когато на пациента се отпускат лекарствените продукт и
или медицинските изделия за пореден път,
магистър-фармацевтът проверява дали пациентът приема правилно продуктите и че
терапията е безопасна и ефективна;
6. при наличие на отрицателни резултати
от употребата, липса на ефективност или
безопасност магистър-фармацевтът предприема действия за ограничаване на вредните
последици; това може да включва допълнително разясняване на пациента как да
приема изписаната му терапия, провеждане
на кратко обучение по здравния проблем,
насочване на пациента към лекар или към
друг медицински специалист;
7. срока на годност на продуктите и дали
са съхранявани правилно; при специални
изисквания относно съхранението магистърфармацевтът трябва да разясни на разбираем
език на пациента как да съхранява продуктите и да се убеди, че пациентът е разбрал
правилно.
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Раздел II
Грижа, насочена към пациента
Чл. 21. С цел постигане на по-високи стандарти в лечението на пациента се въвежда
терминът „грижа, насочена към пациента“,
която се състои в оказване на консултации,
които зачитат и отговарят на индивидуалните
потребности и особености на пациента, като
гарантира, че благото на пациента се поставя
в центъра на всяко терапевтично решение.
Чл. 22. Основна част от професионалната
дейност на магистър-фармацевта е консултирането на пациентите. Консултирането е
процес на взаимодействие между магистърфармацевта и пациента с цел разясняване
на отпуснатата терапия и нейното правилно
приемане/прилагане/използване. Това е отношение, основано на доверие между двете
страни. Магистър-фармацевтът предоставя
разбираема за пациента медицинска и лекарствена информация, като в същото време
уважава неговото физическо, психологическо,
социо-културно, емоционално и интелектуално състояние, както и неговите здравни
убеждения и ценности.
Чл. 23. Пациентът се доверява на магистър-фармацевта, който предоставя компетентен съвет. Качеството на фармацевтичните грижи се оценява чрез резултатите от
лечението.
Чл. 24. Магистър-фармацевтът подпомага
пациента за спазване на условията на назначената терапия. Осигуряването на условията
за спазване на назначената терапия е част от
дейността на магистър-фармацевта и основен компонент от фармацевтичните грижи,
като фармацевтът трябва да проследява дали
пациентът редовно приема назначената му
терапия и подпомага решаването на всички
възникнали проблеми.
Чл. 25. Магистър-фармацевтът може да
консултира пациента относно приеманите
от него лекарствени прод у к ти – ст ру к т урирана оценка на лекарствените продукти,
вк лючи телно уст ройст ва за п ри ложение,
медицински изделия, хранителни добавки
и други продукти със значение за здравето,
които пациентът приема, с цел оптимизиране
на употребата им и избягване на нежелани
лекарствени взаимодействия и възникването
на инциденти.
Раздел III
Предоставяне на здравна и лекарствена
информация
Чл. 26. Магистър-фармацевтите играят
основна роля в информирането на населението за:
1. лекарствените и други продукти съгласно чл. 219, ал. 1 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина;
2. консултации за здравни проблеми;
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3. консултации, свързани със здравословен
начин на живот;
4. консултации за справяне с вредни навици;
5. консултации за национални здравни
приоритети, програми и проекти.
Чл. 27. При отпускане на лекарствени
продукти с режим без лекарско предписан ие ма г ис т ър -фарма цевт и т е п редос та вя т
на пациентите информаци я, основана на
н ау ч н и док а з ат е лс т ва и п р о ф е сион а лен
опит, съобразена с нуждите на пациентите,
която не е повлияна от търговски интереси.
Магистър-фармацевтите играят важна роля
при самолечението на пациента и са основен
източник на информация за продуктите, отпускани без лекарско предписание.
Г л а в а

т р е т а

МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИ, РАБОТЕЩИ
В БОЛНИЧНА АПТЕК А
Раздел І
Персонал и дейности. Осигуряване на качеството на дейностите в аптеката
Чл. 28. Целта на работа на магистър-фармацевтите в болничните аптеки е подобряване
на резултатите от лечението на пациентите
чрез съвместна работа на всички медицински
специалисти в мултидисциплинарни екипи
за постигане на отговорна и рационална
употреба на лекарствени продукти и медицински изделия.
Ч л. 29. В п рием но т о и асист ен тско т о
помещение на аптеки на лечебни заведения
и в секторите за приготвяне на стерилни и
асептични разтвори достъпът на нефармацевтичен персонал е ограничен, освен ако
това не е пряко свързано с изпълнение на
служебни задължения.
Чл. 30. (1) Броят на магистър-фармацев
тите от персонала на лечебното заведение
трябва да е достатъчен, за да се осигури нормална дейност на аптеката, както и участие в
съвместната работа на мултидисциплинарни
ек ипи, фармако-терапевтичните комисии
или други органи в рамките на лечебното
заведение.
(2) Забранено е временно назначаване на
помощник-фармацевт или друг медицински
специалист за заместник на ръководителя
на аптека на лечебно заведение.
Чл. 31. Болничните аптеки притежават
складова софтуерна програма, която е свързана с болничната информационна система.
Болничните магистър-фармацевти участват
в проектирането, задаването на параметри
и оценката на системата за информационни
и комуникационни технологии в рамките на
процеса на лекарствено осигуряване.
Чл. 32. При назначаването на ръководител
на аптека на лечебното заведение наличието
на специалност за следдипломно обучение
е предимство.
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Раздел II
Лекарство-снабдителен процес
Чл. 33. (1) Ръководителят на аптеката на
лечебно заведение и/или магистър-фармацев
тите от персонала на аптеката координират
разработването, поддръжката и използването
на списък с основни лекарствени продукти на
лечебното заведение, т.нар. есенциална листа.
(2) Процесът включва подбор, поръчка по
предвидения в закона ред и доставка въз основа на принципите за безопасност, качество,
ефикасност и терапевтична ефективност на
лекарствените продукти.
(3) Магистър-фармацевтът участва като
член на комисиите по провеждане на процедури за доставка на лекарствени продук-
ти и медицински изделия по Закона за обществените поръчки, което се отразява в
изискванията за квалификация на членовете
на комисиите.
(4) Всяка аптека на лечебно заведение
има разработен и въведен план за действие в
случай на недостиг и/или липса на доставка
на лекарствени продукти и за работа при
извънредни обстоятелства.
(5) За дейност и те по доставка на лекарствени прод у к ти, санитарно-х игиенни
материали и медицински изделия в лечебното заведение отговаря определен за това
магистър-фармацевт.
(6) Лечебното заведение осигурява подходящи условия за съхранение, приготвяне,
о т п уска не, разп рос т ра н я ва не, блок и ра не
и унищожаване на лекарствени продукти,
включително на тези, които са част от клинични изпитвания.
(7) Създаването, провеждането и контролът за спазване на лекарствена политика на
лечебното заведение, включително относно
употреба на лекарствени продукти, внесени
в лечебното заведение от пациенти, става с
участието на магистър-фармацевтите от персонала на аптеката на лечебното заведение.
Раздел III
При г от вя не на лек арс т вен и п род у кт и в
аптека на лечебно заведение
Чл. 34. Лекарствените продукти се приготвят в крайна форма за употреба от пациента
в аптеката на лечебното заведение от магистър-фармацевт или помощник-фармацевт под
ръководството на магистър-фармацевт.
Чл. 35. Магистър-фармацевтите осигуряват подходяща система за качествен контрол,
проследяване на качеството и документиране
за всички произведени и приготвени в аптеката лекарствени продукти.
Чл. 36. (1) Лекарствените продукти се
приготвят при подходящи за това условия с
цел да се сведе до минимум риска от замърсяване на продукта и излагане на болничния
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персонал, пациентите и околната среда на
опасност и вредни въздействия.
(2) Ръководителят на аптеката на лечебното
заведение изготвя и предлага за одобрение на
ръководството на лечебното заведение процедури, с които се гарантира, че персоналът е
надлежно обучен, гарантирано е качеството
и са осигурени безопасни условия на труд
съгласно Закона за здравословни и безопасни
условия на труд.
Раздел IV
Функции на фармацевтите за осигуряване
безопасността на пациентите
Чл. 37. (1) Фармацевтите от персонала
на аптеката на лечебното заведение създават условия за разработване на стратегии
за управление на качеството в процеса на
лекарствена у потреба с цел откриване и
предотвратяване на вреди от употреба на
лекарствени продукти.
(2) Фармацевтите от персонала на аптеката
на лечебното заведение съдействат и осигуряват надеждно и надлежно съобщаване на
случаи на нежелани лекарствени реакции на
компетентните органи и участват в програми
за проследяване на лекарствената безопасност
и безопасност на пациентите.
Чл. 38. Управлението на рисковете, свързани с употреба на лекарствени продукти,
включва използване на технически средства
и поддържане на бази данни.
Чл. 39. Рисковете за здравето на пациентите от употребата на лекарствени продукти се
идентифицират с разработени от персонала на
аптеката на лечебното заведение процедури.
Чл. 40. (1) Информацията, необходима за
безопасна употреба на лекарствени продук
ти, включително за приготвяне и прием, е
налична, достъпна и оповестена.
(2) Лекарствените продукти, съхранявани
в клиниките и отделенията на лечебното
заведение, са опаковани и маркирани с цел
да се идентифицират, използват по предназначение и да се запази качеството им.
(3) В ежедневната си дейност магистърфармацевтите от персонала на аптеката на
лечебното заведение прилагат системи, които
позволяват проследимост на приготвените и
отпуснатите лекарствени продукти.
Раздел V
Приготвяне на лекарствени продукти за системно лечение на злокачествени заболявания
Чл. 41. (1) Разтварянето на лекарствените
продукти за системно лечение на злокачествени заболявания се осъществява от магистър-фармацевт или от помощник-фармацевт
под ръководството на магистър-фармацевт.
(2) Ръководителят на аптеката трябва да
изисква от ръководството на лечебното заведение да осигури подходящи условия, които
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да позволяват лесно приготвяне, чистота
(стерилност, където е необходимо) и намален
риск от допускане на грешки при приготвяне на безопасни и качествени лекарствени
продукти в самостоятелно, ясно обозначено,
чисто работно пространство, което е част
от аптеката, но е отделено от останалите
помещения и разполага с необходимите един
или повече въздушни шлюзове.
(3) Магистър-фармацевтът участва в планирането на разпределение и оборудване на
помещенията така, че да са спазени стандартите за избягване на замърсяването с
микроорганизми и фини прахови частици.
Чл. 42. Магистър-фармацевтът контролира
чистотата да отговаря на изискванията на
том 4 на Правила относно лекарствените
п род у к т и на Европейск и я с ъюз, Насок и
на Европейския съюз за правила за добра
производствена практика, Приложение № 1
„Производс т во на с т ери л н и лекарс т вен и
продукти“, издадени на основание Директива
91/356/ЕИО от 13 юни 1991 г. за принципите
и насоките на добрата производствена практика на лекарствени продукти в хуманната
медицина.
Чл. 43. (1) Магистър-фармацевтът отговаря за дейностите за приготвяне на лекарствените продукти за системно лечение на
злокачествени заболявания и лекарствени
продукти за парентерално приложение, които
нямат CMR свойства, но се употребяват в
терапията, което се извършва в обособено,
ясно обозначено помещение.
(2) Магистър-фармацевтът проверява дали
прозорците са обезопасени от проникване на
трети лица и дали са запечатани с използване
на стикер и печат.
(3) При обработката на вещества с висока
фоточувствителност магистър-фармацевтът
трябва да осигури напълно или частично
ограничен достъп на пряка слънчева светлина
в помещението.
(4) Магистър-фармацевтът проверява дали
приготвянето на лекарствените продукти за
системно лечение на злокачествени заболявания се осъществява в подходящ ламинарен
бокс и организира системна проверка на
чистотата на средата.
Чл. 44. (1) Отговорният магистър-фармацевт контролира дейностите по приготвяне на
лекарствените продукти за системно лечение
чрез визуален контакт меж ду различните
зони на сектора за разтваряне чрез широки
прозорци или обикновени остъклени отвори
във вратите на въздушните шлюзове и помещенията на нивото на очите.
(2) Ръководителят на болничната аптека
предприема мерки за гарантиране на сигурността на персонала чрез организиране на
движението на персонала в помещенията
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по начин, който същевременно не влияе на
капацитета на бокса.
Чл. 45. Ръководителят на аптеката организира разположението на бокс, изолатор или
роботизираната система за приготвяне на
лекарствените продукти да бъдат в помещение
с площ и височина, които да позволяват спазване на минималните разстояния от бокса/
изолатора/роботизираната система според
параметрите на апаратурата, определени от
производителите.
Чл. 46. (1) Ежедневно се от чита да ли
налягането на въздуха в помещението за
разтваряне на лекарствени продукти за системно лечение на злокачествени заболявания
е по-високо с 10 – 15 Ра в сравнение с това
в подготвителното помещение, за да се гарантира, че въздухът от зоната с по-нисък
клас чистота не навлиза неконтролируемо.
(2) По време на приготвяне на лекарствени
продукти за системно лечение на злокачествени заболявания се използват задължително
следните лични предпазни средства:
1. защитна престилка – стерилна, достатъчно дълга (да покрива бедрата) и да е
затворена до врата, с дълги ръкави, с плътно
прилепващи маншети; ако се използват изолатори, се допускат и нестерилни престилки;
2. ръкавици – отговарящи на изиск ванията за лични предпазни средства, EN420
и EN374; винаги се използват два чифта с
различен цвят;
3. маски за защита на дихателните органи
(филтриращи полумаски);
4. шапки;
5. калцуни.
(3) Начините на документиране на ежедневното отчитане на налягането на въздуха
са ръчно или автоматично чрез съответните
измервателни уреди.
(4) Микробиологичната чистота в помещението и в бокса за приготвяне на лекарствени
продукти за системно лечение на злокачествени заболявания се следи чрез вземане на
микробиологични проби поне веднъж месечно. Протоколите с резултатите се съхраняват
в аптеката на лечебното заведение.
Чл. 47. (1) Ръководител ят на аптеката
осъществява и визуален контрол на достъпа
до зоната за разтваряне на лекарствени продукти за системно лечение на злокачествени
заболявания през въздушен шлюз и проследява дали материалите и хората се движат
отделно в обособените зони.
(2) Магистър-фармацевтът дезинфекцира в
подготвителното помещение всички преминаващи материали и ги прехвърля през шлюз
за материали в помещението за разтваряне.
Чл. 48. (1) Магистър-фармацевтът отговаря
за осигуряване и контрол на условията за
съхранение в подготвителното помещение
на лекарствените продукти и медицински
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изделия, необходими за разтварянето, както
и за прехвърлянето им чрез въздушен шлюз
в помещението за разтваряне.
(2) Ма г ис т ър -фарма цев т ът п р еме с т ва
обеми, необходими за планираното производство в подходящ съд, който се почиства
периодично чрез подходящ метод.
(3) Маг ист ър -фарма цевт ът орга низи ра
транспортирането на готовите лекарствени
продукти и форми за парентерално приложение по ред, който гарантира запазване на
качествата им.
(4) М а г ис т ър - фарма цев т ът с ъ х ра н я ва
приготвените лекарствени продукти в хладилник в подготвителното помещение, като
отворените вече флакони съхранява разделно.
Раздел VI
Управление на качеството в сектора за разтваряне на лекарствените продукти за системно лечение на злокачествени заболявания
Чл. 49. Контролът на качеството в сектора за разтваряне на лекарствените продук
ти за системно лечение на злокачествени
заболявания се осъществява от отговорен
магистър-фармацевт, който освен контрол
периодично извършва оценка на ефективността и предлага въвеждане на мерки за
оптимизиране на процесите.
Чл. 50. Ръководителят на аптеката отговаря за изготвяне на стандартни оперативни
процедури за осигуряване на качеството на
всички процеси по приготвяне на лекарствени
продукти във вид за директно приложение на
пациентите със злокачествени заболявания.
Чл. 51. Нивата на микробиологична контаминация се измерват поне 1 път месечно от
микробиологичната лаборатория на лечебното
заведение, за което се съставя протокол.
Раздел VII
Клиничен магистър-фармацевт
Чл. 52. Магистър-фармацевтите с придобита специалност „Клинична фармация“ или
с допълнителна специализация по клинична
фармация в рамките на обучението за придобиване на образователно-к валификационна степен „магистър“ в професионално
направление „Фармация“ с място на работа
в аптеката на лечебното заведение са част от
персонала на аптеката на лечебното заведение
и работят на длъжност „фармацевт, магистър,
клинична фармация“ според Националната
класификация на професиите и длъжностите.
Чл. 53. Магист ър-фармацевтите от лечебното заведение участват в съвместното,
мултидисциплинарно вземане на решения за
лечението на пациентите, като задължително
извършват проверка на предписанията във
връзка с изискванията на Наредба № 4 от
2009 г. за условията и реда за предписване
и отпускане на лекарствени продукти (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.).
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Чл. 54. (1) Съгласно утвърдени процедури
и правила на лечебното заведение предписанията на лекарствени продукти от лекуващите лекари се проверяват за съответствие
с изискванията по чл. 39 от Наредба № 4 от
2009 г. за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти от магистър-фармацевт от персонала на аптеката
на лечебното заведение.
(2) Проверката се осъщест вява п реди
приготвянето, отпускането и приемането на
лекарствените продукти.
(3) К л и н и ч н и т е ма г ис т ър -фарма цевт и
имат достъп до медицинската документация
на пациентите.
(4) Действията, препоръките и предложенията на клиничните магистър-фармацевти
се отразяват в медицинската документация
на пациента.
(5) Всички лекарствени продукти, които
пациентите приемат при постъпването си в
лечебното заведение, се вписват в медицинската документация.
(6) Клиничните магистър-фармацевти предоставят консултации относно съвместимостта на приеманите от пациентите лекарствени
продукти и хранителни добавки с новата
терапия, определена в лечебното заведение.
(7) Клиничните магистър-фармацевти предоставят на пациентите и на техните близки
по разбираем и достъпен начин информация
от носно възмож ност и те за прослед яване
на лекарствената терапия и употребата на
лекарствени проду кти след изписване от
лечебното заведение.
(8) Клиничните фармацевти информират и
предоставят съвети относно използването на
лекарствените продукти според показанията
в кратката характеристика на продукта и
разрешението за употреба.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящите Правила за Добра фармацевтична практика са приети от Управителния съвет на БФС на 11.05.2019 г. и на
21.06.2019 г. на основание чл. 5, ал. 1, т. 3
във връзка с чл. 16, ал. 2, т. 1 от Закона за
съсловната организация на магистър-фармацевтите по предложение на Комисията по
качество на БФС.
§ 2. Комисията по качество на БФС разработва и издава насоки за прилагане на
правилата.
§ 3. Настоящите правила отменят Правилата за добра фармацевтична практика,
утвърдени с писмо на министъра на здравеопазването изх. № 62-00-70-08/11.03.2009 г.,
изменени и допълнени с писмо на министъра
на здравеопазването изх. № 62-00-1/8.11.2016 г.
Министър:
Кирил Ананиев
10143
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА
АКРЕДИТАЦИЯ“
ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ
BAS QR 2, версия 8
от 1 януари 2020 г.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Процедурата за акредитация (процедура)
е разработена на основание Закона за националната акредитация на органи за оценка на
съответствието (ЗНАООС) и БДС EN ISO/
IEC 17011:2018.
Изпълнението на процедурата гарантира
извършване на акредитацията при спазване
принципите на законност, независимост, безпристрастност, публичност, равнопоставеност,
недопускане на конкуренция и опазване на
производствената и търговската тайна.
Този документ се прилага за всички ООС,
вк лючително медицинск и лаборатории и
проверяващи по околна среда, извършващи
дейност както в регулирани, така и в нерегулирани области, и които са акредитирани
или желаят да се акредитират.
Настоящата процедура действа съвместно
с други документи от системата за управление
на Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ (ИА БСА) и документи и
ръководства, посочени в т. 3 на процедурата.
Всички необходими за акредитация документи, предназначени за ООС, се публикуват
на български и английски език на страницата
на агенцията в интернет: http://www.nab-bas.
bg/. Такива са:
• П роцедура за акредитация BAS QR 2;
· П равила за работа на Комисия по акредитация BAS QR 3;
· П равила за работа на Комисия по възражения BAS QR 4;
· Правила за ползване на акредитационния
символ на ИА БСА BAS QR 5;
· П равила за работата на ТК А BAS QR 6;
· Ценоразпис на услугите по акредитация
BAS QR 8;
· П равила за работата на Съвета по акредитация BAS QR 10;
· П роцедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за
пригодност BAS QR 18;
· П роцедура за уреждане на жалби BAS
QR 25;
· П роцедура за прилагане на политиката
за проследимост на ИА БСА BAS QR 27;
· И нструкция за Управление на програмите
за оценяване BAS QI 2 и приложенията
към нея;
· Инструкция за акредитация на органи за
оценяване на съответствието съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011
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от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара
на строителни продукти и за отмяна на
Директива 89/106/ЕИО на Съвета BAS QI 2.4;
· И нструкция за критериите и методите на
акредитация и надзор на проверяващи по
околната среда съгласно Регламент (ЕО)
№ 1221/2009 на Европейския парламент
и на Съвета, BAS QI 4;
· И нст ру к ци я за етично поведение на
служителите от администрацията на ИА
БСА BAS QI 11;
· Инструкция за критериите и методите
на акредитация и надзор на органите за
валидация и верификация, BAS QI 12;
· И нструкция за критериите и методите
на акредитация и надзор на органи за
сертификация на биологични продукти
съгласно Регламент (EC) № 834/2007 и
Регламент (EC) № 889/2008 на Комисията
BAS QI 19
· И нструкция за критериите и методите на
акредитация и надзор на организатори
на изпитвания за пригодност, съгласно
изискванията на БДС EN ISO/IEC 17043
BAS QI 21
Документите са валидни от датата на утвърждаване, отбелязана на първа страница
на документа, освен ако изрично не е определено друго. Промените в документа се
отбелязват с наклонен шрифт в съответната
ревизия. Когато промените са над 80 %, се
издава нова версия с нормален шрифт. При
позоваване на документите се изписва пълната
им идентификация със съответната версия и
ревизия. Изключение се допуска в случаите,
когато датата на позоваване може да се определи точно и се има предвид актуалната към
тази дата версия и ревизия. Когато ИА БСА
се позовава на документ от Системата си за
управление, използва кратка идентификация
без версия и ревизия, като се има предвид,
че използва последната валидна ревизия на
документа, освен ако не е посочено друго с
преходен период.
При документи, които са публикувани на
български и английски език, определяща е
версията на български език.
За цели т е на нас т оящ и я док у мен т се
прилагат определенията по чл. 2 от Регламент (ЕО) № 765/2008 и определенията на
хармонизираните стандарти, данни за които
са публикувани в „Официален вестник“ на
Европейския съюз, съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
В този документ под „процедура за акредитация“ се разбират всички дейности,
извършвани от ИА БСА по предоставяне на
акредитация, преакредитация и разширяване
на акредитация.
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2. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ ПО АКРЕДИТАЦИЯ НА ИА БСА
ИА БСА е националният орган по акредитация на Република България в съответствие
с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския
парламент и на Съвета.
ИА БСА е единственият орган в Република България, който има право да извършва
акредитация на органи, които извършват
дейности по оценяване на съответствието или
други дейности, за които се прилагат схеми
за акредитация, определени с нормативен акт.
Агенцията е юридическо лице със седалище София, второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити към министъра на икономиката.
ИА БСА извършва дейност по акредитация на:
· Л аборатории за изпитване, включително
медицински лаборатории;
· Лаборатории за калибриране;
· О рганизатори на изпитвания за пригодност (РТ провайдъри);
· О ргани за контрол;
· О ргани по сертификация на продукти,
включително за биологично производство и биологични продукти;
· О
 ргани за валидация и верификация;
· О ргани по сертификация на системи за
управление – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001/ISO 45001, ISO 22000 и ISO/IEC
27001, ISO 50001, ISO 39001;
· Органи по сертификация на лица;
· Проверяващи по околна среда (EMAS).
Обхватът на дейността на ИА БСА се
актуализира по реда на Процедура за нови
дейности BAS QR 17 след одобрение от Съвета по акредитация.
ИА БСА е пълноправен член на ЕА и
има Многостранно споразумение за взаимно
признаване на схемите по акредитация за
следните области:
· Калибриране
· И зпитване, включително медицински
лаборатории
· О ргани за контрол
· С ертификация на продукти, вк лючително за биологично производство и
биологични продукти
· С ертификация на лица
· Сертификация на системи за управление
· Органи за валидация и верификация
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ИА БСА е пълноправен член на ILAC със
статут по многостранното споразумение за
взаимно признаване на схемите по акредитация – ILAC MR A, за следните области:
· Калибриране
· Изпитване
· Медицински лаборатории
· Органи за контрол
ИА БСА е пълноправен член на IAF със
статут по многостранното споразумение за
взаимно признаване на схемите по акредитация – IAF MLA, за следните области:
· С ертификация на лица
· С ертификация на системи за управление
(ISO 9001, ISO 14001)
· Сертификация на продукти
· Органи за валидация и верификация
ИА БСА в качеството си на Национален
орган по акредитация, който е отговорен за
акредитацията на проверяващи по околна
среда (ПОС) и за надзора върху дейностите,
извършени от ПОС в съответствие с Регламент (ЕО) № 1221/2009, участва в заседания
на Форума на органите по акредитация и
лицензиращите органи (FALB) и е обект на
партньорска оценка по отношение на акредитацията на проверяващи по околна среда.
3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ
В този документ „изисквания за акредитация“ означава съвкупност от критерии за
акредитация (т. 3.1), интерпретации и ръководства (т. 3.2) и правила за акредитация
(т. 3.3).
Кандидатите за акредитация и акредитираните ООС т рябва да удовлетворяват
изискванията за акредитация. Неспазването
на изискванията за акредитация може да
доведе до ограничаване обхвата на акредитацията, временно ограничаване обхвата на
акредитацията, спиране, отнемане или отказ
от акредитация.
3.1. Критерии за акредитация
Критериите за акредитация, въз основа на
които ИА БСА осъществява дейността си,
са определени в хармонизирани стандарти,
данни за които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съгласно
чл. 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008, в схеми
за акредитация, определени с нормативен акт,
и в секторни схеми за акредитация.
Критериите за акредитаци я по видове
органи за оценяване на съответствието са
посочени в следващата таблица:
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Дейности

Калибриране

ДЪРЖАВЕН
Хармонизирани стандарти, документи с допълнителни изисквания и
нормативни актове
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Обхват на дейност на
ООС

БДС ЕN ISO/IEC 17025 Всички области
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Списък на прилож ими за
процеса ръководства/външни
документи
Приложение BAS QR 2 –
Калибриране
(ПрBASQR2-ЛК)

Изпитване, вк люБДС EN ISO/IEC 17025
чително медицинВсички области
БДС EN ISO 15189
ски лаборатории

Приложение BAS QR 2 –
изпитване (ПрBASQR2-ЛИ)

О рг а н и з ат ори н а
изпитвания за при- БДС EN ISO/IEC 17043
Всички области
годност (РТ провай
дъри)

Приложение BAS QR 2 –
РТ провайдъри
(ПрBASQR2-РТ)

Контрол

БДС EN ISO/IEC 17020 Всички области

Приложение BAS QR 2 –
контрол (ПрBASQR2-ОК)

Всички продукти, за кои- Приложение BAS QR 2 –
то са налице нормативни Сертификация на продукти
документи (стандарт, техн. (ПрBASQR2-ОСП)
спецификация, практики и
Сертификаци я на БДС EN ISO/IEC 17065 нормативни актове), определящи критериите, по копродукти
ито се оценяват продуктите
Биологично производство и
биологични продукти
ISO 9001

Приложение BAS QR 2 –
системи (ПрBASQR2-ОСС)

ISO 14001
БДС EN ISO/IEC 17021-1 ISO 45001
Сертификаци я на ISO/IEC 27006
сис т ем и за у п ра- СД ISO/TS 22003
ISO 22000
вление
БДС ISO 50003
ISO/IEC 27001
ISO 50001
ISO 39001
Сертификаци я на
БДС EN ISO/IEC 17024 Всички области
лица

Приложение BAS QR 2 –
Сертификация на лица
(ПрBASQR2-ОСПл)

БДС EN ISO/IEC 17021-1
Пр о в е р я в а щ и п о
Регламент (ЕО)
Всички области
околна среда
№ 1221/2009

Приложение BAS QR 2 –
EMAS
(ПрBASQR2-EMAS)

БДС EN ISO 14065
Приложение I
В е р и ф и к а ц и о н н и Регламент (ЕС) 2018/2067
Регламент (ЕС) 2018/2067
органи
Регламент (ЕС)
№ 757/2015

Приложение BAS QR 2 –
ВО (ПрBASQR2-ВО)
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3.2. Интерпретации и ръководства
ООС трябва да разполагат с всички приложими към критериите по т. 3.1 документи,
да ги познават и да ги спазват.
Към тези документи се отнасят и ръководства и други интерпретационни документи на
EA, IAF, ILAC и други оторизирани органи,
както и интерпретационни документи.
Приложимите при акредитация на ПОС
документи се предоставят при поискване от
Деловодството на ИА БСА.
Ръководствата на ЕА, ILAC и IAF могат
да се намерят на английски език в съответните интернет страници, посочени по-долу на
английски език, или от ИА БСА:
· EA – www.european-accreditation.org;
· ILAC – www.ilac.org;
· IAF – www.iaf.nu
Списъци на всички приложими за процеса
на акредитация ръководства/външни документи по видове области на акредитация като
приложения към BAS QR 2 (описани в таблица по т. 3.1), както и утвърдените решения
на ТК А се публикуват в интернет страницата
на ИА БСА.
3.3. Правила за акредитация
В допълнение към критериите за акредитация т. 3.1 и интерпретации и ръководства
т. 3.2, които трябва да бъдат приложени от
ООС, изискванията за акредитация включват и документи (правила) от системата за
управление на ИА БСА, публично достъпни в
интернет страницата на агенцията http://www.
nab-bas.bg/ и посочени в т. 1 от процедурата:
a) П роцедура за акредитация BAS QR 2;
b) Правила за ползване на акредитационния
символ на ИА БСА BAS QR 5;
c) Ценоразпис на услугите по акредитация
BAS QR 8;
d) П роцедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за
пригодност BAS QR 18;
e) П роцедура за уреждане на жалби BAS
QR 25;
f) П роцедура за прилагане на политиката
за проследимост на ИА БСА BAS QR 27;
g) И нструкция за Управление на програмите за оценяване BAS QI 2;
h) Инструкция за акредитация на органи
за оценяване на съответствието съг
ласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 305/2011 от 9 март 2011 г. за определяне
на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и
за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на
Съвета BAS QI 2.4;
i) И нструкция за критериите и методите на
акредитация и надзор на проверяващи по
околната среда, съгласно Регламент (ЕО)
№ 1221/2009 на Европейския парламент
и на Съвета, BAS QI 4;
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j) Инструкция за критериите и методите
на акредитация и надзор на органите за
валидация и верификация, BAS QI 12;
k) И нструкция за критериите и методите
на акредитация и надзор на органи за
сертификация на биологични продукти,
съгласно Регламент (EC) № 834/2007 и
Регламент (EC) № 889/2008 на Комисия
та BAS QI 19.
3.4. Промени в изискванията за акредитация
При промяна в изискванията за акредитация ИА БСА уведомява заинтересованите
потребители на услугите по акредитация
и определя подходящ преходен период за
привеждане на дейностите на ООС в съответствие с промените. ИА БСА се стреми да
следва определен от EA, ILAC, IAF или други
оторизирани органи преходен период, но при
необходимост преходен период може да бъде
определен и от агенцията след съгласуване
със заинтересованите страни.
В края на преходния период акредитираните
ООС трябва да са привели своите дейности
в съответствие с промените, в противен случай ИА БСА ще констатира неизпълнение на
изискванията за акредитация.
При постъпване в ИА БСА на писмено
уведомление от ООС във връзка с негово
решение да не приложи новите изисквания
за акредитация ИА БСА ще следва процедура
по отнемане на акредитацията.
3.5. Потребители на услугите по акредитация
Акредитация могат да получат юридически
лица/еднолични търговци, установени:
· н а територията на Република България;
· в друга държава – членка на Европейския
съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария;
· в трети държави.
ИА БСА се води от принципите за избягване
дублирането на дейности по акредитация по
отношение на чуждестранни ООС, които са
организации или част от организации, разположени и юридически регистрирани извън
територията на Република България.
Агенцията извършва акредитация на ООС
извън територията на Република България при
спазване на Трансграничната си политика по
акредитация, която се отнася до и отговаря на
чл. 7 от Регламент (EO) № 765/2008, ЗНАООС,
на изискванията на ЕА (EA-2/13), IAF и ILAC.
ИА БСА не извършва акредитация на ООС,
установени в други държави – членки на Европейския съюз, страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство
или в Конфедерация Швейцария, или трети
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държави, при спазване на трансграничните
политики на ILAC и IAF, с изключение на
случаите, когато:
– Н ационалният орган по акредитация на
държавата членка, в която кандидатът
за акредитация е установен, не е преминал успешно партньорска оценка по
отношение на дейности, за които ООС
кандидатства за акредитация;
– Н ационалният орган по акредитация на
държавата членка, в която кандидатът за
акредитация е установен, не извършва
дейности по акредитация, за които се
кандидатства.
В посочените по-горе случаи ИА БСА уведомява НОА на държавата членка, в коят о
кандидатът за акредитация е установен, за
полученото заявление и предлага сътрудничество с местния орган за извършване на
оценката в съответствие с Трансграничната
си политика за акредитация, основана на EA
2/13, на чл. 7 от Регламент (ЕО) № 765/2008,
ЗНАООС и на изискванията на ЕА (EA-2/13),
IAF и ILAC.
3.6. Информационна система
ИА БСА поддържа информационна система, обслужваща дейността по акредитация.
Политиката на агенцията по отношение на
информираността на клиентите и заинтересованите от акредитацията среди се реализира
освен чрез Съвета по акредитация чрез Официален бюлетин и интернет страница. Всеки
кандидат за акредитация или акредитиран
орган за оценка на съответствието може да
поиска и получи необходимата му информация
и чрез посещение в офиса на агенцията, по
поща, e-mail или факс.
3.6.1. Официален бюлетин на ИА БСА
ИА БСА издава Официален бюлетин, в
който се публикуват европейски и международни новини, свързани с дейностите по
акредитация. Бюлетинът може да съдържа и
политики и документи на ИА БСА, отнасящи
се до ползвателите на акредитацията, както и
всяка друга информация, имаща отношение
към процеса по акредитация по преценка на
редакционната колегия.
3.6.2. Интернет страница
ИА БСА поддържа страница в интернет на
адрес http://www.nab-bas.bg/, на която:
· о бявява данните от публичния регистър
на лицата с предоставена, ограничена,
временно ограничена, спряна или отнета акредитация и публичен регистър на
проверяващите по околна среда;
· п убликува информация за националните
органи по акредитация, отговарящи на
изискванията на чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС;
· в рубрика „Обяви и съобщения“ публикува
съобщения до акредитирани или кандидати за акредитация лица, неоткрити,

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

отказали да получат или непотърсили
кореспонденция от ИА БСА; в същата
рубрика при проблемна кореспонденция/
комуникация публикува всички важни съобщения, за които има задължения да
отговори в срок;
· д опълва и акт уализира с материали,
имащи отношение към акредитацията.
4. ПРОЦЕС НА АКРЕДИТАЦИЯ
Процесът на акредитация включва следните етапи, описани подробно по-нататък в
процедурата:
· Подаване на заявление и откриване на
процедура (т. 4.1)
· Предварително проучване (т. 4.2)
· Оценка на място (т. 4.3)
· Решение (т. 4.3.7)
· Поддържане на акредитацията (т. 5)
Етапите на процедурата за акредитация се
изпълняват, след като са изплатени всички
финансови задължения от страна на ООС
към ИА БСА по предишна акредитация, ако
е приложимо, и по предходни етапи на текуща
процедура за акредитация съгласно Ценоразпис на услугите на ИА БСА, BAS QR 8.
Официалният език, на който протича процедурата за акредитация на ООС, е български.
В случай че кандидатът за акредитация е
чуждестранен ООС, който е организация или
част от организация, разположена извън територията на Република България, процедурата
за акредитация се провежда на английски език
или друг език след допълнително договаряне
с кандидата.
4.1. Подаване на заявление и откриване
на процедура за акредитация
4.1.1. Подаване на заявления за акредитация
Дейността по акредитация се основава
на писмено заявление за акредитация на
кандидатстващия ООС. Писмено заявление
може да подаде всеки ООС, който не е в процедура за акредитация, преакредитация или
разширяване на акредитацията. Всеки ООС
може да кандидатства за преакредитация или
разширяване на обхват на акредитация, ако
не е със спряна или временно ограничена
акредитация или не е в процедура по спиране,
ограничаване или отнемане.
Кандидатът за акредитация подава заявление за акредитация*, съдържащо приложимите
формуляри и документи, надлежно попълнени
и подписани от посоченото в тях лице. Формулярите за акредитация се публикуват на
интернет страницата на агенцията.
*заявление
редитация,
на обхвата
конкретния

за акредитация – заявление за акпреакредитация или разширяване
на акредитация в зависимост от
случай.
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Заявлението за акредитация е комплект
от документи, съдържащ декларация, с която
заявителят се задължава да спазва изискванията за акредитация, подписано от ООС в
два екземпляра споразумение между ИА БСА и
ООС, предвидените срокове и правилата на
агенцията. Комплектът от документи съдържа
и всички документи, изброени в списъците
по-долу по видове дейности, представени на
хартиен и на електронен носител:
BAS QF 2.1	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на лаборатория
за изпитване;
BAS QF 2.2	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на лаборатория
за калибриране;
BAS QF 2.3	Списък на необходими документи, приложими към заявление за
акредитация на орган за сертификация на продукти;
BAS QF 2.4	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на органи за
сертификаци я на системи за
управление;
BAS QF 2.5	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за ак реди тац и я на органи за
валидация и верификация;
BAS QF 2.6	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на органи за
сертификация на лица;
BAS QF 2.7	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на органи за
контрол;
BAS QF 2.12	С писък на необходими документи, приложими към заявление за
акредитация на проверяващи по
околна среда;
BAS QF 2.14	С писък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на медицински
лаборатории;
BAS QF 2.15	С писък на необходими документи, приложими към заявление за
акредитация на организатори за
изпитвания за Пригодност (РТ
провайдъри).
Заявлението за акредитация изисква и
препраща към формуляри и документи с
информация за:
a) о бща характеристика на ООС, включително юридическо лице, име, адреси,
правен статут и човешки и технически
ресурси;
b) о бща информация, засягаща ООС, като
например неговите дейности, взаимоотношение в рамките на юридическото
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лице и адреси на всичките му физически и виртуални местонахождения,
които ще бъдат покрити от обхвата на
акредитацията;
c) я сно дефиниран и заявен обхват на акредитацията (описание на услугите за
оценка на съответствието, които ООС
ще предоставя, и списък със стандарти,
нормативни актове, методи и процедури,
за които ООС кандидатства за акредитация, включително ограничение на
неговата способност, ако е приложимо);
d) у частия в междулабораторни сравнения/изпитвания за пригодност, където
е приложимо;
e) п ритежавани акредитации, ако е приложимо.
Пълният комплект от документи, включващ
заявлението за акредитация и приложимите
към него документи/записи, се подава в ИА
БСА на електронен носител, като попълнените
формуляри за кандидатстване на ИА БСА
(BAS – форми) се представят и на хартиен
носител в оригинал.
Документите/записите на електронен носител трябва да бъдат записани като отделни
файлове, които са идентифицирани с наименованието на документа и структурирани по
раздели. Формулярите за кандидатстване на
ИА БСА (BAS – форми) на електронния носител трябва да бъдат записани в оригиналния
файлов формат на формулярите на ИА БСА.
Комплектът от документи трябва да бъде
съпроводен от пълен опис на хартиен носител,
заверен с подпис и печат на представител на
юридическото лице.
Заявлението за акредитация с приложимите
документи/записи (комплект от документи на
хартиен и на електронен носител) може да
бъде подадено чрез поща или в деловодството
на ИА БСА.
4.1.2. Оценка на възможностите за изпълнение и проверка на заявлението
В срок до 30 дни от подаване на заявлението
агенцията извършва оценка на възможностите
си и компетентността си за неговото изпълнение и проверка за пълнотата и редовността
на представените документи. ИА БСА оценява
възможността и компетентността си да извърши процедура по акредитация по конкретно
заявление по отношение на:
a) о бхвата си на дейност на ИА БСА;
b) н аличие на компетентност за извършване на акредитация по отношение на
заявения обхват;
c) н аличие на подходящи и на разположение водещи и технически оценители/
експерти;
d) в ъзможност да бъде реализирана процедурата за акредитация във връзка с
местоположението на дейността на ООС
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и/или по отношение на езика, използван
от заявителя, или други специфични
условия във връзка с изискванията за
акредитация;
e) в ъзможност за спазване сроковете на
процедурата за акредитация;
f) оценка на риска за безпристрастност.
ИА БСА извършва проверка на заявлението
по отношение на пълнота и редовност, като
приема следните дефиниции:
Непълнота – констатирано е отсъствие на
един или повече документи, изброени в т. 4.1.1
и съпътстващите ги такива, и/или необосновано отсъствие на информация в един или
повече от представените документи;
Нередовност – констатирана е липса на
един или повече от атрибутите на документа,
некоректно попълнен документ, представяне
на документ с невярно съдържание и/или
нева лиден док у мент, и/или на док у мент,
принадлежащ на друго юридическо лице, и/
или установяване на противоречие със или
неизпълнение/неспазване на утвърдена от
Съвета по акредитация политика на ИА БСА,
и/или установяване на противоречие със
или неизпълнение/неспазване на утвърдено
решение на ТК А.
Когато ИА БСА идентифицира неприемлив
риск за безпристрастността, който не може
да бъде сведен до приемливо ниво, отказва откриване на процедура за акредитация.
Ако дейността, заявена за акредитация, е
извън обхвата на дейност по т. 2 на настоящата процедура, ИА БСА информира заявителя и при изрично негово желание може да
предприеме действия по реда на процедура
за нови дейности BAS QR 17 или да откаже
откриване на процедура.
Проучването на възможността за разширяване в нова дейност на ИА БСА се извършва
съгласно BAS QR 17 в срок до три месеца от
заявяване на нова дейност. След изтичане на
този срок ИА БСА уведомява заявителя за
решението по проучването и сроковете, в които би могла да открие процедура в областта
на новата дейност.
Ако ИА БСА установи, че не е компетентна
да извърши оценяване за заявения обхват или
не разполага с подходящи водещ оценител/
технически оценители/експерти, предлага на
заявителя привличане на такива от Национален орган по акредитация, пълноправен член
на ЕА, ILAC и IAF, страна по многостранното
споразумение на ЕА, ILAC и IAF.
В този случай може да се наложат промени в сроковете по изпълнение на процедурата и цените на услугите по акредитация.
Процедура по акредитация се открива след
писмено съгласие на заявителя за привличане
на чуждестранни оценители/експерти. При
несъгласие на заявителя ИА БСА отказва
откриване на процедура.
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Ако заявителят приеме в екипа за оценка
да бъде включен/и чуждестранни експерти, в
срок до 15 дни ИА БСА извършва проучване и
изпраща запитване до НОА за осигуряване на
експерти и въз основа на представената информация до 1 месец прави подбор и съгласува с
ООС предложения експерт/и и възможностите
за планиране на оценката на място.
В случай че бъде установена непълнота или
нередовност на заявлението за акредитация,
заявителят се уведомява с писмо, в което се
дават указания и се определя срок не по-дълъг от 1 месец за тяхното отстраняване при
първоначална акредитация и не по-дълъг от
7 дни при преакредитация и разширяване на
обхвата. Срокът започва да тече от датата на
получаване на писмото.
В изпълнение на дадените указания заявителят е длъжен да представи в ИА БСА
документи, допълнени и преразгледани по
отношение на редовност и пълнота.
Документите трябва да са придружени от
писмо, в което подробно да са описани извършените корекции във връзка с констатациите
от направената проверка на заявлението за
акредитация.
След представяне в ИА БСА на документи,
допълнени и преразгледани по отношение на
редовност и пълнота, агенцията извършва
повторна проверка в срок до 30 дни при заявление за първоначална акредитация и в срок
до 10 дни при заявление за преакредитация
и разширяване на обхвата.
При нео т с т ра н я ва не на конс тат и ра н и
непълнота/нередовност и/или непредставяне на информация по дадените указания в
определения срок заявлението с подадените
документи се връща на заявителя и се отказва
откриване на процедура.
При приемане на заявление за ПОС ИА
БСА извършва прегледа в срок до 30 дни от
подаване на заявлението и осигурява необходимите условия за изпълнение на заявлението
за акредитация съгласно изискванията на
Регламент (ЕО) № 1221/2009.
4.1.3. Определяне на водещ оценител, брой
показатели и откриване на процедура
4.1.3.1. Определяне и съгласуване на водещ
оценител и брой показатели
В срок до 7 дни след установяване на
пълнота и редовност на всички необходими
документи ИА БСА определя водещ оценител
по конкретното заявление.
С писмо клиентът се уведомява за определения водещ оценител и броя на определените
показатели на база, на които се определят дължимите суми съгласно Ценоразпис BAS QR 8.
В срок до 5 дни от получаване на уведомителното писмо заявителят има право да
възрази еднократно срещу определения водещ
оценител и/или определения брой показатели.
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· В
 случай на изразено писмено и аргументирано неодобрение на определения
водещ оценител на базата на обективни
данни за наличие на конфликт на интереси, например: че лицето е консултант
на ООС или разполага с обек т ивни
данни, че лицето е (бил е нает до преди
две години от оценката/предстои да е)
служител (нает да извършва услуги) на
конкурентна организация и/или от гледна
точка на фактическа некомпетентност се
извършва нов преглед по реда на т. 4.1.2,
определяне на нов водещ оценител и ново
съгласуване с кандидата за акредитация.
· В случай че заявителят възрази писмено
и аргументирано срещу определения брой
показатели, се извършва преразглеждане
и обсъждане между страните с цел да се
получи съгласие между тях за броя показатели, определен съгласно „Указания за
определяне на броя показатели“.
В случай че заявителят не възрази писмено в определения срок на съгласувателното
писмо, ИА БСА приема, че той е съгласен с
избора на водещ оценител и брой показатели.
4.1.3.2. Откриване на процедура
След съгласуване на определения водещ
оценител и броя показатели от заявителя
агенцията открива процедура за акредитация
и поставя регистрационен номер на открита
процедура върху заявлението за акредитация.
До клиента се изпраща писмо, с което
се информира за регистрационния номер на
откритата процедура за акредитация и дължимата сума за извършване на предварително
проучване съгласно приложена към писмото
фактура. Със същото писмо се изпраща на ООС
подписаното от ИА БСА Споразумение между
ИА БСА и ООС. В срок до 5 дни от получаване
на уведомителното писмо заявителят е длъжен
да заплати определената съгласно Ценоразпис
BAS QR 8 цена за предварително проучване.
4.1.4. Отказ от откриване на процедура
ИА БСА отказва откриване на процедура
за акредитация, когато е налице едно или
повече от следните обстоятелства:
a) з аявена за акредитация дейност извън
обхвата на дейност на ИА БСА;
b) л ипса на компетентност за извършване
на акредитация по отношение на заявения от клиента обхват;
c) л и пс а на под ход я щ и, вк л юч и т е л но
компетентни и на разположение водещ
оценител и/или технически оценители/
експерти;
d) н евъзможност да бъде реализирана процедурата за акредитация във връзка с
местоположение на дейността на ООС
и/или по отношение на езика, използван
от заявителя, и/или други специфични
условия във връзка с изискванията за
акредитация;
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e) н
 евъзможност за спазване сроковете за
акредитация;
f) н еизпълнение на финансови задължения
по открити процедури и/или поддържане
на акредитацията на юридическо лице,
към което принадлежи ООС;
g) н еспазване на срока по т. 4.1.2 за изпращане/представяне в ИА БСА на документи, допълнени и преразгледани по
отношение на пълнота и/или редовност;
h) п овторно наличие на непълнота или
нередовност на подадените документи
за акредитация;
i) неприключила процедура за акредитация,
преакредитация или разширяване на
акредитацията по заявление на същия
кандидат;
j) с п ря на а к ред и та ц и я и л и за поч на ла
процедура по спиране или отнемане на
акредитацията на кандидата или при
наличие на обстоятелства, изискващи
извънредна оценка;
k) п ериод до изтичане ва лидност та на
предоставена акредитация, по-малък от
8 месеца при заявление за преакредитация и по-малък от 9 месеца при заявление за преакредитация с разширяване
на обхвата на акредитация;
l) н епредставяне на доказателства, че са
отстранени несъответствията с изискванията за акредитация;
m) н епостигане съгласие за определен/и
водещ оценител и/или брой показатели;
n) н есъгласие на ООС за привличане на
водещ оценител/технически оценители/
експерти от Национален орган по акредитация, пълноправен член на ЕА,
ILAC и IAF;
o) у становен неприемлив риск за безпристрастността, който не може да бъде
доведен до приемливо ниво;
p) наличие на доказателство за измамно поведение от страна на ООС или умишлено
предоставяне на невярна информация, или
умишлено криене на информация от ООС.
Лицата, на които е отказана акредитация,
могат да подадат заявление за акредитация
отново след представяне на доказателства,
че са отстранени несъответствията с изискванията за акредитация и с процедурите за
акредитация на агенцията.
Акредитирано лице, желаещо да получи
акредитация по друг стандарт, следва да процедира както при нова регистрация.
4.2. Предварително проучване
Предварителното проучване представлява
преглед на документите и записите и оценка
на тяхното съответствие с изискванията за
акредитация.
Предварителното проучване при преакредитация и разширяване на обхвата на акре-
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дитация включва и преглед на резултатите
от проведените оценки от предходния цикъл
на акредитация.
В етапа на предварително проучване за
първонача лна ак реди таци я п ри изразено
писмено желание на заявителя може да бъде
проведена предварителна оценка на място.
Предварителното проучване се извършва
от определения водещ оценител, който да
направи преглед на предоставените от кандидата за акредитация документи и записи по
т. 4.1 и оценка по документираната система
за съответствие с приложимите изисквания
за акредитация. При необходимост може да
бъде включен технически оценител/експерт.
Предварителното проучване завършва с
доклад от водещия оценител със заключение за
съответствие с изискванията за акредитация и
предложение за следващ етап на процедурата.
4.2.1. Предварително проучване (преглед
на документи)
Предварителното проучване се провежда
до един месец от датата на откриване на
процедурата за акредитация, за което на клиента се предоставя доклад от предварително
проучване. В този срок, ако са констатирани
пропуски, които възпрепятстват провеждане
на оценка на място, на ООС се предоставя
констативен доклад и срокът за предварителното проучване се удължава с един месец
(до два месеца от откриване на процедурата).
В рамките на десет дни от получаване на
констативния доклад заявителят е длъжен
да представи в ИА БСА документирани доказателства за отстраняване на пропуските.
4.2.2. Предварително проу чване (чрез
предварителна оценка на място)
Предварителната оценка на място позволява да се определи и формулира в детайли
обхватът на акредитация на кандидата, да се
направи оценка на готовността му за преминаване към първоначална оценка, както и
да се подпомогне нейното планиране. ООС
е длъжен да предостави възможност на ИА
БСА да извърши предварителна оценка на
място в срока на предварителното проучване.
Предварителната оценка на място приключва с предоставяне на доклад в срока на
предварителното проучване (до един месец
от откриване на процедурата) или при констатиране на пропуски с предоставяне на
констативен доклад (BAS QА 2.1.1) в деня на
приключване на оценката на място. В рамките
на десет дни от получаване на констативен
доклад (BAS QА 2.1.1) заявителят е длъжен да
представи в ИА БСА документирани доказателства за отстраняването на констатираните
пропуски (BAS QА 2.1.1).
И при двата случая по т. 4.2.1 и т. 4.2.2
клиентът подава документи с писмо, в което
подробно са описани проведените коригира-
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щи действия във връзка с констатациите от
предварителното проучване и приложените
документи.
В разширения срок на предварителното
проучване (два месеца от откриване на процедурата) ИА БСА е длъжна да направи оценка на
представените документирани доказателства и
да уведоми заявителя относно продължението
на процедурата за акредитация.
В случай че пропуските не са отстранени
или сроковете не са спазени, БСА решава как
да продължи процедурата по акредитация, а
именно: извършване на оценка на място или
отказ от акредитация/преакредитация или
временно спиране/органичаване/отнемане на
акредитацията при оценки за преакредитация.
4.3. Оценяване
4.3.1. Принципи и методи
Ако е налице положително експертно заключение от предварителното проучване, се
извършва оценка на място от екип от оценители, чиято цел е да оцени съответствието с
изискванията за акредитация.
Оценяването на ООС включва един или
повече от следните методи на оценка:
a) п реглед на документи и записи – оценка
на документи от системата за управление
на ООС за съответствие с изискванията
за акредитация (вж. т. 3); преглед на записите на ООС от извършената дейност,
за управление на компетентността на
персонала, от контрола на качеството,
вътрешни одити, прегледи от ръководството, доклади от предходни оценки,
доклади от оценки на други органи по
акредитация и др.;
b) о фис оценка – оценка на практическото
прилагане на документираната система
за управление на ООС чрез оценка на
документирани доказателства;
c) н аблюдение (witness) – наблюдение и
оценка на дейности, извършвани от ООС
(такива, като изпитване; калибриране;
сертификация на продукти, на системи,
на персонал; контрол; заверяване на
доклад по околна среда и др.); наблюдението на дейностите е задължителен
елемент от оценката на място;
d) и зпитване за пригодност – оценка на
компетентността на ООС при участието им в междулабораторни сравнения
(ILC) при изпитване/калибриране; този
метод е задължителен за оценяването
на лабораториите за изпитване и/или
калибриране;
e) и нтервю – оценка на компетентността
на персонала на ООС чрез целенасочено
интервю;
f) оценяване от разстояние – оценяване на
действителното местонахождение или
виртуалното местонахождение на орган за
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оценяване на съответствието с използване на електронни средства, когато има
обоснована необходимост и технически
възможности за осъществяване.
Екипите от оценители извършват оценяване
на изпълнение на извадка от дейностите по
оценяване на съответствието, представителна
за заявения/предоставен обхват на акредитация,
и на управление на компетентността и безпристрастността на персонала. Когато дейността по оценка на съответствието на ООС се
извършва на повече от едно местонахождение,
се прави оценка на представителна извадка
на местоположения, дейности и персонала.
При подбора на дейностите, които ще бъдат
оценявани, се взима предвид рискът, свързан с
дейностите, местонахожденията и персонала,
включен в обхвата на акредитация.
ИА БСА разработва за всяка конкретна оценка
план за оценяване, който обхваща дейностите,
които ще бъдат оценявани, местонахожденията, на които ще бъдат оценявани дейностите,
персонала, който трябва да бъде оценен, когато
е приложимо, и методите за оценяване, които
трябва да бъдат използвани, включително наблюдение (witness).
Редът за определяне на обхвата, методите,
продължителността на оценяване за всеки етап
от процеса на акредитация и за всяка схема за
акредитация е даден в BAS QI 2.
4.3.2. Подготовка на оценка
ИА БСА определя екип от оценители, състоящ се от ръководител на екипа и подходящ брой
технически оценители и/или експерти така че
екипът от оценители да има компетентност за
оценяване на обхвата на акредитация и да бъде
осигурена необходимата безпристрастност и
независимост. Най-малко 10 дни преди провеждане на оценка ИА БСА договаря периода,
състава (с информация за имената на членовете
на екипа от оценители и наблюдатели, както
и организациите, към които те принадлежат),
пълномощията на екипа и плана за оценка с
ООС. Най-малко 5 дни преди извършване на
оценката ООС трябва писмено да потвърди
съгласието си с определените дата и екип,
включително наблюдатели, пълномощията на
екипа и план на оценката. В случай че има
писмено обосновано неодобрение от страна
на заявителя/акредитирания ООС за член на
екипа за оценка, ИА БСА извършва нов подбор на екипа за оценка и ново съгласуване.
Ако няма на разположение подходящ водещ
оценител/технически оценител/експерт, оценката може да бъде отложена и/или да бъде
привлечен водещ оценител/технически оценител/експерт от друг национален орган по
акредитация или да не бъде оценен обхватът,
за който не е на разположение технически
оценител/експерт на този етап от процеса
по акредитация.
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И А БСА може да изисква писмено от
ООС допълнителна информация, необходима
за подготовката на оценката, като методи,
процедури, инструкции и други съотносими
документи. ООС трябва да предостави в ИА
БСА изисканата информация и всички направени промени в системата си за управление в
определен от ИА БСА срок. Ако поисканите
документи не бъдат представени в определения
срок, водещият оценител планира допълнително време при планиране на оценката, което
се заплаща съгласно Ценоразпис на услугите
по акредитация на ИА БСА (BAS QR 8).
Когато кандидатстващ/акредитиран от ИА
БСА ООС:
– и ма един или повече офиси (местонахождения), на които се извършват дейности
за оценка на съответствието, извън
територията на държавата, в която се
намира централният офис на ООС, или
– и звършва дейности по оценка на съотвествието на територията на други
държави под акредитация на ИА БСА,
ИА БСА извършва оценка при спазване на
трансграничните политики за акредитация
на EA, изискванията на член 7 от Регламент
765/2008 на ЕС, ILAC и IAF.
ИА БСА възлага извършването на оценката
на местния НОА, когато има необходимата
компетентност за съответния обхват на акредитация и е подписал ЕА MLA или ILAC/
IAF MR A/MLA за този обхват.
В изключителни случаи, когато местният
НОА не е в състояние да извърши оценка от
името на ИА БСА, за което се съхраняват
записи, посочващи причините, ИА БСА извършва оценката след одобряване и в сътрудничество от НОА.
Когато НОА на държавата, в която се
извършва дейността, не е преминал успешно
партньорска оценка по отношение на обхвата
на дейност, извършван от ООС на територията на тази държава, или не извършва тези
дейности по акредитация, ИА БСА извършва
оценяването с участие на оценители от местния
НОА или участие на негови представители
като наблюдатели.
ООС, който има офиси с основни дейности
в друга държава или извършва дейности по
оценяване на съответствието в друга държава, няма право да откаже извършването на
оценката или участието в оценката на представители от местния НОА.
4.3.3. Оценка на място
Оценката на място следва да бъде проведена в срок до 3 месеца от датата на приключване на предварителното проучване при
процедури за първоначална акредитация и в
срок до 1 месец от датата на приключване на
предварителното проучване при процедури за
преакредитация/разширяване на обхвата на
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акредитация. Органите по сертификация на
системи за управление/лица/продукти и верификационни органи са длъжни да представят
в ИА БСА план за одити/верификация при
съгласуване на офис оценката. ИА БСА не
извършва офис оценка, ако не е предоставен
план от ООС за одит/верификация.
Оценката на място започва с откриваща
среща, на която се определят ясно целите на
оценяване, изискванията за акредитация, планът
и обхватът на оценяване.
По време на оценката на място екипът
оценява степента на внедряване, поддържане
и ефикасността на системата за управление и
компетентността и съответствието на ООС
с изискванията за акредитация. Органът за
оценка на съответствието трябва да демонстрира, че е компетентен да извършва всички
дейности и във всички области, за които е
заявил желание за акредитация.
Оценката може да не обхваща всички записи, документи и персонал на ООС. Извадката,
обект на оценка, трябва да бъде представителна дотолкова, доколкото е възможно в
зависимост от дейността на ООС.
Всеки избор на екипа трябва да бъде направен от гледна точка на риск и значимост
за демонстриране на компетентност от страна на ООС. Поради извадковия подход не
може да се твърди, че са установени всички
съществуващи несъответствия.
По отношение на системата за управление
на ООС екипът от оценители трябва да направи оценка най-малко на един пълен цикъл на
вътрешен одит и преглед от ръководството.
ИА БСА може да прекрати оценка на място
при следните обстоятелства:
· О СС не е осигурил всички необходими
условия за работа на екипите по оценяване и по надзор, както се изисква от
т. 8.1.d) от настоящата процедура;
· О ОС не е осигурил възможност за извършване на наблюдение (witness) на
неговата дейност от страна на екипа,
както се изисква от т. 8.1.f) от настоящата
процедура;
· е к ипът констатира несъответствие/я,
които водят до спиране или отнемане/
отказ от акредитация, при което продължаването на оценката няма да повлияе
върху резултата от оценяването.
Прекратяването на оценка на място се
осъществява по решение на водещия оценител
след съгласуване с началник на отдел ИО и
директор дирекция АООС.
Оценката на място приключва със закриваща
среща, на която екипът от оценители доклад
ва констатациите, установени по време на
оценката, и предоставя кратък писмен доклад
с резюме на резултатите от оценяване, включително несъответствия, ако има такива. На
ООС се предоставя възможност за искане на
пояснения относно констатациите.
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Оценката на ОСС, ОСП, ВО, ОСЛ и ПОС
приключва след извършване на необходимите
наблюдения на дейността, като ООС трябва
да предостави възможност на БСА да ги извърши до три месеца от оценката на място на
офиса. След всяко наблюдение на дейността се
провежда закриваща среща с наблюдавания
екип и/или ръководството на ООС.
4.3.4. Докладване след оценка на място
След оценката екипът трябва да изготви
доклад, който съдържа най-малко следното:
1. з аписи от проведените наблюдения на
дейността;
2.коментари и заключение за състоянието
на системата за управление и компетентността на ООС;
3. к оментари и заключение за съответствието на дейността на ООС с изискванията
за акредитация, оценения обхват, и
4. констатираните несъответствия, ако има
такива, както и наблюденията на екипа
върху областите за евентуално подобряване, без да се препоръчват конкретни
решения.
При оценки на органи по сертификация
на системи за управление, продукти, лица
и верификационни органи се предоставя доклад след приключване на офис оценката и
след приключване на всяко наблюдение на
дейността.
На закриващата среща на всяка оценка на
ОСС се предоставя кратък доклад с обобщена
информация от оценката на място (секция
А), която съдържа най-малко информацията,
посочена по-горе в т. 2, 3, 4.
В случай че по време на оценката са възникнали различия в мненията на акредитираните
ООС или кандидатите за акредитация, от една
страна, и от друга – ИА БСА, по отношение на:
a) интерпретаци я на изисквани ята на
стандарт/Ръководство на ЕА, ISO/IEC и Регламенти (ЕО);
b) интерпретация на документи от системата за управление на ИА БСА, ООС трябва
да уведоми писмено изпълнителния директор на
ИА БСА за съществуване на спор по определен
въпрос не по-късно от 10 дни от момента на
възникване на спора.
Док ла д о т офис оценката и док ла д с
вк лючени резултати от наблюдени ята се
предоставя на ООС до 15 дни от закриващата среща – офис оценка/оценка/оценка за
наблюдение на дейността.
4.3.5. Несъответствия и коригиращи действия
4.3.5.1. Класификация
Несъответствие е неизпълнението на изискванията за акредитация, определени в т. 3
на настоящия документ.
ИА БСА класифицира несъответствията
като значителни или незначителни по следните критерии:
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Значително несъответствие (L):
Установено е неизпълнение или липса
на прилагане или поддържане на едно или
повече от изискванията за акредитация (вж.
т. 3), което води до заключение, че дейността
на ООС, общата компетентност и системата
за управление не са в състояние да осигурят
необходимото качество на предоставяните
услуги, включително достоверността на издаваните от него документи.
Незначително несъответствие (S):
Установени са пропуски при изпълнение
на едно или повече от изискванията за акредитация (вж. т. 3), което води до съмнение
относно качеството на предоставяните от
ООС услуги, включително достоверността на
издаваните от него документи.
За всички видове несъответствия ООС
трябва да проведе коригиращи действия, които
трябва да бъдат оценени от страна на ИА БСА,
преди да бъде взето решение за предоставяне
на акредитация/преакредитация/разширяване
на обхвата на акредитация или потвърждаване
на действието на акредитацията за периода
на нейната валидност.
Класификацията на несъответствията е
отговорност на водещия оценител.
4.3.5.2. Коригиращи действия
a) Док ладване на несъответстви ята се
извършва в края на оценката на място или в
края на оценката за наблюдение на дейността, когато не е част от оценката на място,
по време на закриваща среща, след като са
класифицирани от водещия оценител.
При оценки на органи по сертификация
на системи за управление, продукти, лица
и верификационни органи се предоставя доклад след приключване на офис оценката и
след приключване на всяко наблюдение на
дейността.
На закриващата среща на всяка оценка на
ОСС се предоставя кратък доклад с обобщена
информация от оценката на място (секция
А), която съдържа най малко информацията,
посочена в т. 4.3.4, т. 2, 3, 4.
Подробният доклад от офис оценката и
доклад с включени резултати от наблюденията
се предоставя на ООС до 15 дни от закриващата среща – офис оценка/оценка/оценка за
наблюдение на дейността.
Несъответствията се докладват на представител на юридическото лице, който удостоверява, че е информиран за тях с подпис
върху съответния формуляр. Неподписването
на формуляра от страна на ООС или юридическото лице не анулира констатираното
несъответствие.
Докладване на несъответствия може да
се извършва и след оценка по документи,
като се уведомява писмено представител на
юридическото лице.
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b) В съответствие с прилаганата от ИА
БСА концепция, че коригиращите действия
трябва да елиминират причините за появата
на несъответствие с цел предотвратяване на
повторната му поява, при констатиране на
несъответствия от ръководството на ООС
се изисква:
· да извърши анализ за първопричините, довели до възникване на несъответствията;
· д а предприеме действия за отстраняване
на несъответствието;
· д а извърши анализ на разпространението
на несъответствието и да извърши отново
или да коригира извършената несъответстваща услуга или продукт – корекция;
· д а предприеме действия за елиминиране
на причините, довели до възникване на несъответствията – коригиращи действия;
· д а извърши самооценка и да демонстрира
ефикасността на предприетите действия.
ООС трябва да представи в ИА БСА пълен
доклад за коригиращи действия, включващ
информация за всички действия по дейностите,
посочени по-горе, и съответните документирани доказателства за тяхното изпълнение.
c) Коригиращи действия след първоначална
оценка
Без значение от класификацията на несъответствията кандидатът за акредитация
разполага с 2 месеца от докладването на несъответствията за изпълнение на коригиращи
действия. В рамките на този срок ООС трябва
да представи доклад за коригиращи действия.
За органите по сертификация на системи
за управление, продукти, лица и верификационни органи срокът за представяне на доклад
за коригиращи действия по несъответствия,
установени по време на наблюдение, е 1 месец
от докладване на несъответствията, констатирани при наблюдение.
d) Коригиращи действия след:
· оценка при планов надзор;
· оценка при надзор по сигнал;
· и звънредни оценки с изк лючение на
тези за възстановяване на акредитацията
при спиране и временно органичаване
поради несъответствие с изискванията
за акредитация;
· о ценка за разширяване на обхвата на
акредитация;
· оценка за преакредитация.
ООС разполага с 1 месец от докладване на
несъответствията за изпълнение на коригиращи действия по констатирани при оценката
незначителни несъответствия.
При констатирано едно или повече значителни несъответствия при планов надзор
и преакредитация ООС трябва да представи
в ИА БСА подробен план за изпълнение на
коригиращи действия в рамките на 10 дни
от докладване на несъответствията. Планът
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трябва да обхваща анализ на първопричините за възникване на несъответствията и
всички последващи действия във връзка с
отстраняването им със срокове и отговорни
лица за изпълнението им. ИА БСА извършва оценка на направения от ООС анализ и
плана за действия до 5 дни от получаването
му. Отрицателна оценка на анализа и плана
води до предприемане на незабавни действия за временно спиране на акредитацията,
отнемане или отказ от предоставяне на преакредитацията или разширяване на обхвата.
След одобряване на анализа и плана от
страна на ИА БСА ООС трябва да представи
доклад за коригиращи действия в срок до 1
месец от докладване на несъответствията.
е) Допълнителни изисквания към органи
за сертификация на системи за управление,
продукти, персонал и верификационни органи
Без значение от вида на оценката при
констатирано едно или повече значителни
несъответствия при офис оценка на органи
по сертификация на системи за управление,
продукти, лица и органи за валидация и верификация, които биха имали влияние върху
сертификационния/процеса по валидация и верификация, не се преминава към провеждане
на наблюдение на дейността преди одобрение на план за предприемане на ефикасни
коригиращи действия. Планът следва бъде
представен в ИА БСА до 10 дни от доклад
ване на несъответствията и да отчита необходимостта от предприемане на ефикасни
коригиращи действия преди провеждане на
наблюденията. Планът трябва да обхваща
анализ на първопричините за възникване
на несъответствията и всички последващи
действия във връзка с отстраняването им със
срокове и отговорни лица за изпълнението
им. ИА БСА извършва оценка на направения
от ООС анализ и плана за действия до 5 дни
от получаването му.
4.3.6. Последваща оценка
Ефективността на коригиращите действия,
предприети от ООС във връзка с констатираните по време на оценката несъответствия,
се оценява на последваща оценка.
На последващата оценка ООС трябва да
демонстрира, че предприетите коригиращи
действия са базирани на подходящ анализ,
показал първопричината за възникване на
несъответствие, и анализ на разпространението на несъответствието. ООС трябва да
може да покаже, че е направена проверка от
негова страна на предприетите коригиращи
действия и тя е показала ефикасно закриване
на несъответствията.
4.3.6.1. Вид и обхват на последваща оценка
ИА БСА е длъжна в рамките на 1 месец
след доклада на ООС по т. 4.3.5.2 да извърши
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последваща оценка и да докладва за резултатите от нея.
Видът и обхватът на последващата оценка
се определят от вида и обхвата на оценката,
при която е/са констатирано/и несъответствието/ята, т.е.:
· констатирано несъответствие по време
на наблюдение, последващата оценка
следва да бъде извършена по време на
наблюдение, освен в случаите, в които
могат да бъдат представени обективни
писмени доказателства за проведени
ефикасни коригиращи действия;
· к онстатирано несъответствие по документи, не изисква последващата оценка
на място;
· констатирано несъответствие по време
на оценка в офис, чието отстраняване
не може да бъде оценено по документи,
последващата оценка следва да бъде
проведена в офис.
Видът и обхватът на последващата оценка
зависят още от естеството и броя на констатираните по време на оценката несъответствия. По принцип последващата оценка на
ефикасността на предприетите коригиращи
действия се извършва от водещия оценител/
техническия оценител/и експерт, констатирал несъответствието. При необходимост в
рамките на определения срок може да се
изиска допълнителна информация от ООС
за извършване на тази последваща оценка.
По време на закриваща среща могат да
се предлагат дати и обхват на последващата
оценка, но те трябва да бъдат потвърдени от
ИА БСА.
ООС има право само на една последваща
оценка след всяка проведена оценка.
Незакриването на несъответствие при
последваща оценка може да доведе до констатиране на ново несъответствие, свързано
с възможностите на ООС да извършва адекватен анализ на първопричината за наличие
на несъответствие и провеждане на ефикасни
коригиращи действия.
4.3.6.2. Докладване за резултатите от последваща оценка
Докладването за резултатите от последващата оценка са извършва в рамките на
срока за провеждане на последваща оценка
и се документира в анекс към доклада от
оценката на място.
Ако не всички несъответствия са ефикасно закрити или не са закрити в рамките на
определения срок, в анекса към доклада от
оценката ще бъде предложен отказ от акредитация/преакредитация, отказ от разширяване
на акредитацията, спиране на акредитацията за целия или спиране на акредитацията
за част от предоставения обхват (временно
ограничаване на обхвата).
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В срок от 10 дни от приключването на
последващата оценка до заявителя се изпраща
анексът за информация.
4.3.7. Решение за акредитация
Взимане на решение за предоставяне, поддържане, разширяване, ограничаване, временно
спиране или отнемане на акредитация се ос
новава на три елемента, както следва:
a) п репоръки на екипа оценители в доклад
от оценка, основани на констатациите
по време на оценяването;
b) с тановище с предложение за решение на
Комисията по акредитация (К А) след
запознаване с доклад на водещ оценител/
екип и ако е необходимо, с документите/записите на ООС; К А заседава в
период до 6 месеца от провеждане на
оценка на място; ако посоченият период е изтекъл, се извършва извънредна
оценка в срок до 1 месец за сметка на
страната, по чиято вина не е спазен
горепосоченият срок;
c) р ешение на изпълнителния директор
на ИА БСА за предоставяне, отказване, ограничаване на обхвата, временно
спиране, временно ограничаване или за
отнемане на акредитацията след становище с предложение за решение на К А;
решението на изпълнителния директор
може да бъде съобразено със становището
на Комисията по акредитация или да
се различава от него и се взема в срок
до 1 месец от становището на К А; при
писмено заявление от акредитираното
лице за доброволно отказване от процедура за първоначална акредитация/
преакредитаци я/разширяване на обхвата на акредитация, ограничаване на
обхвата, временно спиране, временно
ограничаване или за отнемане/отказ на
акредитацията решението се взима от
изпълнителния директор без становище
от Комисия по акредитация.
При отрицателно решение лицето може
да кандидатства отново за акредитация не
по-рано от 3 месеца от датата на получаване
на заповедта.
При установяване, че лицето не отговаря
на изискванията за акредитация, на основание
решение на изпълнителния директор ИА БСА
отказва акредитация с мотивирана писмена
заповед, която се съобщава на заявителя в
7-дневен срок от издаването є.
Решение след проведени оценки за надзор или
извънредни оценки за поддържане на акредитация
се вземат от изпълнителния директор, като
преди това контролиращ служител, определен
в BAS QR 26, извършва контрол по документи
чрез преглед на доклади и записи на проведените
от ИА БСА процедури по оценяване на ООС.
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4.3.8. Документи за акредитация
Сертификатът за акредитация удостоверява компетентността на акредитираните
лица да извършват дейности по оценяване на
съответствието на посочения в него адрес по
местонахождение.
При установяване, че лицето отговаря на
изискванията и на процедурите за акредитация на агенцията, изпълнителният директор
на агенцията издава заповед и сертификат за
акредитация в срок 1 месец от представянето на писменото становище по т. 4.3.7.b) от
процедурата.
Сертификат за акредитация, съдържащ:
a) н аименование и марка (лого) на агенцията;
b) номер и дата на издаване на сертификата
за акредитация;
c) н аименование, седалище и адрес на
управление и единен идентификационен
код – за юридическо лице или едноличен
търговец, или еквивалентни данни за
чуждестранно юридическо лице;
d) и дентификационни данни на акредитирания обект (наименование, местоположения, за които е предоставена акредитация, със съответен адрес и обхват на
акредитация за всяко местоположение);
e) основание за издаването му – нормативен
акт, стандарт, ръководство (с информация
за издание или версия), спрямо който е
оценено съответствието на ОСС;
f) в ида на дейността по оценяване на съответствието, обхват, дата на издаване
и срок на валидност; обхватът може
да бъде представен в приложение към
сертификата;
g) п одпис на изпълнителния директор на
агенцията или на заместник изпълнителния директор в случаите по чл. 10,
ал. 5 ЗНАООС;
h) н омер и дата на приложението, ако има
такова;
i) д ата на първоначалната акредитация в
случаите, когато има получена.
Приложение към сертификат за акредитация:
Приложението към сертификата за акредитация съдържа подробно описание на обхвата
на акредитация в зависимост от различните
видове схеми на акредитации.
Сертификатът за акредитация се издава
в един оригинален екземпляр на български
език. Приложението, което е неразделна част
от него, се издава в два оригинала, един за
акредитираното лице и един за архива на
агенцията.
Проектът на обхвата на акредитация се
предоставя за съгласуване от ООС за приемливост от техническо и терминологично
естество, освен в случаите, когато се отнася
за промяна, поискана от ООС с деклара-
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ция, и когато промяната не е била обект на
оценка на място и не е била съобщена на
ООС чрез доклад от оценката . Проектът на
обхвата на акредитация трябва да бъде върнат
в ИА БСА в срок до 5 дни с положен подпис
от представляващия ООС на всяка страница.
До 1 месец от издаване/преиздаване на сертификата за акредитация ООС е длъжен да
представи в ИА БСА превод на сертификата
и приложението към него на английски език,
извършен от сертифициран регистриран преводач, за издаване от ИА БСА на сертификата и
приложението към него на английски език.
Сертификатът с приложението – заповедта
за акредитация, се получават от представител
на юридическото лице, ръководителя на акредитирания ООС или надлежно упълномощено
от него лице срещу документ за внесена сума
съгласно Ценоразпис на услугите по акредитация на ИА БСА (BAS QR 8).
Сертификатът за акредитация е поименен и
не подлежи на преотстъпване или прехвърляне
от страна на акредитираното лице.
Издадените сертификати за акредитация
се завеждат в публичен регистър на лицата
с предоставена акредитация. За проверяващи
по околна среда ИА БСА информира компетентните органи.
Сертификатът и приложението към него са
собственост на ИА БСА. При получаване на
нови документи за акредитация, за преакредитация или при преиздаване ООС е длъжен
да върне оригиналите на предоставените му,
станали невалидни документи в срок, както
следва:
· 14-дневен срок от получаването на заповед
за ограничаване, временно ограничаване
обхвата на акредитацията, спиране или
отнемане на акредитацията;
· във всички останали случаи, включително
при преакредитация и разширяване на
акредитацията, при получаване на новите
документи за акредитация.
ООС е длъжен да получи сертификата
за акредитация и приложението към него в
срок до 15 дни от датата на уведомяването.
При неполучаване на документите за акредитация в указания срок ИА БСА ще спре
акредитацията.
5. ПОДДЪРЖАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯТА
Акредитацията е с валидност 4 години от
датата на издаване на сертификата за акредитация. Поддържането на акредитацията се
извършва за целия период на валидност на
сертификата за акредитация. Поддържането
на акредитацията включва надзор и други
действия, извършвани от агенцията, с цел да
се осигури непрекъснато съответствие на дейността на акредитираните лица с изискванията
и процедурите за акредитация на агенцията
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и запазване на доверието в качеството на
предлаганите от акредитираните лица услуги.
ИА БСА разработва и прилага програма за
оценяване, за да оцени дейностите на ООС по
време на цикъла на акредитация, за да осигури,
че дейностите по оценяване на съответствието,
представителни за обхвата на акредитацията
на съответните местонахождения, се оценяват
по време на цикъла на акредитация. Програмата за оценяване се разработва, като се вземат
предвид изисквани ята на международните
стандарти и на други нормативни документи,
съдържащи изисквания към ООС и към обхвата
на акредитация, събраната информация от ИА
БСА относно системата за управление, дейностите и функционирането на органа за оценяване
на съответствието и оцененият във връзка с
тези изисквания и информация риск.
Програмата за оценяване включва два планови
надзора и оценка за преакредитация или надзор.
ИА БСА може да извършва извънредни оценки
като резултат от жалби или изменения или
други въпроси, които могат да засегнат способността на ООС да изпълнява изискванията
за акредитация.
По време на периода на валидност на
акредитация акредитираният ООС може да
промени (ограничи или разшири) обхвата на
акредитация, като срокът на валидност на
предоставената акредитация не се променя.
Решенията за спиране на акредитацията за
целия или спиране на акредитацията за част от
предоставения обхват (временно ограничаване
на обхвата), за ограничаване и отнемане на
акредитацията се взимат при изпълнение на
правилата на т. 4.3.7 от настоящата процедура.
5.1. Планов надзор
Надзорът се осъществява чрез оценка на
място за установяване съответствието на
акредитираните лица с изискванията за акредитация и с процедурите за акредитация на
агенцията, като се взема предвид и участие
на акредитираните лаборатории в междулабораторни сравнения, изпитвания за пригодност
или други дейности, удостоверяващи компетентността на акредитираните лица.
Планов надзор се провежда въз основа на
утвърдените програми за периодична оценка
на компетентността на акредитираните ООС.
След предоставяне на първоначална акредитация/преакредитация първият планов
надзор чрез оценка на място се извършва в
срок от 9 до 12 месеца от датата на издаване
на сертификата за първоначална акредитация/преакредитация. Всеки следващ планов надзор/преоценка се извършва в срок
от 12 до 18 месеца от предходната оценка
на място, като при подадено заявление за
преакредитация последният планов надзор
се комбинира с оценка за преакредитация
(преоценка).
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Поддържането на акредитацията на органи
по валидация и верификация се извършва за
целия период на предоставената акредитация
чрез годишни надзори с цел да се провери
поддържането и прилагането на вътрешните
процедури с обръщане на внимание на разпределяне на отговорностите на подходящо
квалифицирани екипи за верификация. Първи
планов надзор на ВО се провежда не по-късно
от 12 месеца след датата, на която е издаден
неговият сертификат за акредитация.
Поддържането на акредитацията на органи
по сертификация на биологично производство съгласно Регламент (EC) № 834/2007 се
извършва за целия период на предоставената
акредитация чрез годишни надзорни оценки
в съответствие с ЕА-3/12 М:2013 Политиката
на ЕА за акредитация на органи по сертификация на биологично производство.
Планирането се извършва въз основа на
посочените по-горе правила и в зависимост от
степента на стабилност, която са достигнали
услугите на акредитираните ООС.
При наличие на обективни обстоятелства
ООС може писмено да изиска от ИА БСА
отлагане/промяна на периода на надзор само
в случай, че не се нарушава регламентираният
период за провеждане на надзор.
Всеки отказ на ООС за провеждане на
надзор в нарушаване на регламентираните
периоди за неговото провеждане се счита за
неизпълнение на изискванията за акредитация
и води до спиране на акредитацията.
Надзорните оценки на място се извършват
по правилата, описани от т. 4.3.3 до т. 4.3.6
от настоящата процедура.
5.2. Извънредна оценка
ИА БСА може да реши да извърши извънредна оценка по документи или на място при:
· п ол у чена информа ц и я за нас т ъп и л и
промени в условията, при които е предоставена акредитацията, съгласно т. 8.2;
· п остъпили писмени жалби (сигнали) за
нарушения от страна на акредитирани
лица, публикувани или огласени критични материали в средствата за масово
осведомяване;
· ж алба (сигнал) за некоректно позоваване
на акредитацията;
· з аблуждаващо използване на акредитацията в рекламни материали;
· р азпореждане вследствие на извършен
контрол по документи съгласно Процедура за контрол на процесите по оценяване
и взимане на решение (BAS QR 26);
· п ропуснат срок по т. 4.3.7.b) от настоящата
процедура.
Извънредна оценка на място ще бъде извършена от ИА БСА при постъпила информация
от Орган за сертификация на продукти за не-

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

говите намерения да използва неакредитиран
ООС като подизпълнител.
Извънредна оценка на място ще бъде извършена от ИА БСА за възстановяване на
акредитацията по смисъла на т. 5.4.3 и при
пропуснат срок по т. 4.3.7.b) от настоящата
процедура.
Обхватът и видът на извънредната оценка
се определят от спецификата на всеки конкретен случай, за който е сезирана или се
самосезира ИА БСА. Ако в период до три
месеца от датата на получаване/огласяване на
сигнал/информация е планирано провеждане
на планов надзор, извънредна оценка на място може да бъде проведена в допълнение на
планирания надзор, като сумите за заплащане
на извънредна оценка са дължими.
При извънредна оценка на място по жалба
(сигнал) ИА БСА не съгласува с ООС определените дата/и екип, пълномощията на екипа
и плана на оценката.
При получаване на информация от ООС
за настъпили промени ИА БСА информира подателя в 7-дневен срок за действията,
които ще бъдат предприети във връзка със
съобщените промени. При необходимост от
извършване на извънредна оценка по документи срокът за приключване на оценяването
е до 2 месеца от датата на информиране, а
срокът за извършване на извънредна оценка
на място е в зависимост от естеството и етапа
на процедурата, но не по-късно от 3 месеца
от датата на информиране, с изключение на
случаите съгласно процедура за уреждане на
жалби BAS QR 25.
5.3. Преиздаване на сертификат за акредитация и приложението към него
5.3.1. ИА БСА преиздава сертификат за
акредитация при промяна на елемент от съдържанието на сертификата съгласно т. 4.3.8.
Приложението към сертификата за акредитация е неразделна част от него и при
необходимост се преиздава с преиздаване на
сертификата.
Условия, при които се извършва преиздаване на сертификат за акредитация на ООС:
a) О рганът за оценка на съответствието
(ООС) отговаря на изиск вани ята за
акредитация;
b) п олитиката и системата за управление
остават непроменени;
c) у правлението на юридическото лице и
ООС, както и основният персонал на
ООС остават непроменени;
d) о рганизационната структура на ООС
остава непроменена;
e) м етодите и процедурите за оценка на
съответствието остават същите;
f) т ехническите средства остават същите,
ако е приложимо (например орган по
сертификация на системи за управление).
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ООС трябва да представи в ИА БСА обективни документирани доказателства, удостоверяващи, че са изпълнени горните условия.
5.3.2. Условия, при които се извършва
прехвърляне на предоставена акредитация
на ООС, съгласно чл. 22 ЗНАООС:
a) наличие на документирани доказателства
за преминаване на ООС от едното към
другото юридическо лице;
b) н аличие на доказателства за изгубване
на права като акредитиран ООС на
единия правен субект и прехвърлянето
на правата към новия правен субект;
c) д ек ларац и я за доброволен о т каз о т
акредитация от името на старото юридическо лице;
d) п ублично изявление предоставената акредитация към старото юридическо лице
да се счита за невалидна от датата на
издаване на решението на изпълнителния директор на ИА БСА за прехвърляне
на акредитацията;
e) п реминалият към новото юридическо
лице ООС продължава да отговаря на
изискванията за акредитация;
f) п олитиката и системата за управление
на ООС остават непроменени;
g) р ъководството на ООС, както и основният
персонал на ООС остават непроменени;
h) о рганизационната структура на ООС
в рамките на юридическо лице остава
непроменена;
i) м етодите и процедурите за оценка на
съответствието остават същите;
j) т ехническите средства остават същите,
ако е приложимо (например орган по
сертификация на системи за управление) .
Процедурата по прехвърляне на акредитация започва със заявление, подписано от
представляващите новото (и старото) юридическо лице. ООС трябва да представи в ИА
БСА обективни документирани доказателства,
удостоверяващи, че са изпълнени горните
условия.
Преди да вземе решение относно преиздаване на сертификат за акредитацията или
прехвърляне на предоставената акредитация,
ИА БСА извършва оценка най-малко чрез
преглед на представените от ООС документи. При необходимост например, ако някое
от условията не е изпълнено или са налице
неясноти в представените документирани
доказателства, ИА БСА извършва оценка на
място за установяване на съответствието на
ООС с изискванията за акредитация.
Решението за преиздаване/прехвърляне на
акредитацията се взема от изпълнителния
директор въз основа на доклад от водещ оценител/екип по оценяване, провел последната
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оценка на място, в срок до 2 месеца от подаване на искане/заявление за прехвърляне на
предоставена акредитация на ООС, съгласно
чл. 22 ЗНАООС.
При положително решение ООС получава
нови документи за акредитация, в които е
отразена настъпилата промяна на юридическото лице, като регистрационният номер на
сертификата за акредитация не се променя.
Планираните за съответния ООС дейности
по надзор и преоценка не се променят. Всички открити процедури по преакредитация
и разширяване на обхвата на акредитация
продължават по отношение на новото юридическо лице, към което е преминал ООС
след прехвърлянето на акредитация. Старото
юридическо лице има право да се позовава
на акредитация до датата на издаване на
решението за прехвърляне на акредитация.
Прехвърляне на акредитация не се допуска,
в случай че акредитацията е спряна и/или
временно ограничена или е в ход процедура
по спиране, временно ограничаване или отнемане на акредитацията.
5.4. Отказ за предоставяне на акредитация, спиране, ограничаване, отнемане на
акредитацията
При констатиране на несъответствие на
акредитираните лица или на кандидатите за
акредитация с изискванията за акредитация
И А БСА ог раничава акредитирани я или
заявения за акредитация обхват, временно
ограничава обхвата на акредитацията, спира,
отказва или отнема акредитацията в срок до
1 месец от констатиране на несъответствието.
Чрез кратко съобщение с информация за
мотивите в рубрика „Новини“ на интернет
страницата агенцията обявява всяко ограничаване/спиране/отнемане или подвеждащо
позоваване/ползване на акредитацията.
ООС трябва през периода на акредитация
непрекъснато да е в съответствие с изискванията за акредитация. ООС трябва да може
да демонстрира тази непрекъснатост на съответствието си с изискванията за акредитация
от датата на предоставяне на акредитацията/
преакредитацията за целия обхват и във всички области на предоставената акредитация.
Ако ООС е на мнение, че няма да може
да поддържа акредитацията си за конкретна
част от обхвата/област, трябва незабавно да
уведоми ИА БСА. Не е допустимо това уведомяване да става по време на оценка на място.
Когато акредитацията на ООС е със спряна
за целия или част от предоставения обхват на
акредитация, ограничена, временно ограничена
или отнета, той трябва да информира за възникналите обстоятелства своите засегнати
клиенти и свързаните с това последици в срок
до две седмици от спиране, ограничаване или
отнемане на акредитацията.
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5.4.1. Спиране на акредитацията за целия
или за част от предоставения обхват (временно ограничаване на обхвата на акредитация)
Спирането или временното ограничаване
на обхвата на акредитацията са за срок до
6 месеца.
ИА БСА извършва спиране на акредитацията, когато обективни доказателства, установени по време на оценки на място или по
друг начин, показват, че акредитираното лице
не съответства на изискванията за акредитация и процедурите на агенцията в срок до
1 месец от констатиране на несъответствието. Спиране на акредитацията е процес, при
който акредитацията е временно невалидна.
ИА БСА извършва временно ограничаване
обхвата на акредитацията, когато акредитираното лице е временно в невъзможност да
извършва част от дейностите, за които е акредитирано, и те не влияят на възможността
му да извършва дейността си по останалата
част от обхвата.
Спирането или временното ограничаване е
процес, при който акредитацията е временно
невалидна за целия или за част от обхвата
на акредитация.
В периода на спряна акредитация ООС не
трябва да използва акредитационния символ
на ИА БСА или по друг начин да се позовава
на акредитацията.
Органите по сертификация не трябва да изпълняват процедури по заявки за сертификация
или да предоставят сертификати в обхвата на
спряната/временно ограничена акредитация.
По предоставените сертификации трябва да се
изпълняват съответните дейности по надзор.
Лицето, чиято акредитация е с ограничен
или временно ограничен обхват, получава
сертификат за акредитация и приложението
към него с ограничен или временно ограничен обхват.
При спиране на акредитацията акредитираното лице е длъжно да върне в агенцията
оригиналите на сертификата за акредитация
и на приложението към него в 14-дневен
срок от получаване на заповедта и да спре
позоваването си на акредитация независимо
дали е оспорило, или не заповедта.
5.4.2. Обстоятелства за спиране/временно
ограничаване на акредитацията
ИА БСА спира/временно ограничава акредитацията:
a) в срок до 1 месец от установяване на
едно от следните обстоятелства:
· констатиране на несъответствия, които
водят до заключение, че дейността на
органа за оценяване на съответствието
не осигурява необходимото качество на
предоставяните услуги, включително
достоверността на издаваните от него
документи;
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· о
 трицателна оценка на анализ и план
за изпълнение на коригиращи действия;
· н еполучаване на сертификат за акредитация и приложение към него в срок
15 дни от уведомяването на ООС чрез
факс и/или електронна поща;
b) п ри несъответствие с изискванията за
акредитация (т. 3) от страна на ООС и
непредприемане на ефикасни коригиращи действия в определения срок (т.
4.3.5.2);
c) п ри неспазване от страна на ООС на
неговите задължения, посочени в т. 8.1
и т. 8.2;
d) п ри други обстоятелства по преценка
на изпълнителния директор на ИА БСА
(например при промени, които имат
времен но о т ри цат елен ефек т върх у
акредитацията, като промени в правен
статут, ръководен персонал, технически
средства, политика, управление, структура и др.);
e) п ри писмено заявление от акредитираното лице за спиране на акредитацията/временно ограничаване на акредитацията;
f) когато се потвърди основателността на
жалба, подадена срещу ООС;
g) п ри установяване, че ООС извършва
сертификация по стандарти, които се
използват за акредитация на ООС, например ISO 17025, ISO 15189 и др.;
h) п ри незаплащане на услугите по акредитация в срок съгласно условията,
определени в BAS QR 8.
5.4.3. Възстановяване на акредитацията
След официално изявено желание от ООС
за възстановяване на акредитацията в срок до
4 месеца от датата на заповедта за спиране
или временно ограничаване на обхвата на
акредитация ИА БСА извършва извънредна
оценка на място в срок до 1 месец от изявяване на желанието от ООС. Ако по време на
тази оценка ООС не успее да демонстрира
съответствие с изискванията за акредитация
или ако липсва изявено желание от страна
на ООС за възстановяване на акредитацията, ИА БСА преминава към отнемане или
ог ра н и ча ва не обх вата на а к ред и та ц и я та
(вж. т. 5.4.5).
В случаите на временно ограничаване на
обхвата на акредитация или спиране на акредитацията на основание чл. 36 ЗНАООС по
време на извънредна оценка за възстановяване
на акредитацията се допуска констатиране
на несъответствия, които следва да бъдат
ефикасно закрити в срок съгласно т. 4.3.5.2
от настоящата процедура.
Решението за възстановяване на акредитацията се взима от изпълнителния директор въз
основа на предложение в доклад от оценка на
екипа в срок до 1 месец от регистрирането му.
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5.4.4. Ограничаване на акредитацията
ИА БСА извършва ограничаване на обх вата на ак редитаци я, когато обек т ивни
доказателства, установени по време на оценки на място или по друг начин, показват,
че акредитираното лице не съответства на
изискванията за акредитация за определена част от акредитирания обхват, но това
не влияе на възможността му да извършва
дейността си по останалата част от обхвата
или в срока на временното ограничаване на
обхвата на акредитацията и акредитираното
лице не успее да докаже възможността си да
извършва дейностите, за които временно му
е ограничена акредитацията.
5.4.4.1. ИА БСА ограничава акредитацията при:
a) неспазване на изискванията за акредитация (т. 3) от страна на ООС и неизвършване на ефикасни коригиращи действия
в определения срок (т. 4.3.5.2), отнасящи
се за част от обхвата на акредитация;
неспазването на изискванията не трябва да влияе върху останалата част от
обхвата на предоставената акредитация
(дейности на ООС и области (офиси/
помещения);
b) п исмено заявление от акредитираното
лице за ограничаване на акредитацията,
придружено от оригиналите на сертификата за акредитация и на приложението
към него.
5.4.4.2. Възстановяване на акредитацията
ООС може да възстанови обхвата/област
та на предоставената му акредитация чрез
процедура по възстановяване на обхвата на
акредитация (по реда и в сроковете, посочени в т. 5.4.3), но не по–късно от 6 месеца
от датата на влизане в сила на заповедта за
временно спиране/ограничаване на обхвата
на акредитация.
5.4.5. Отказ за предоставяне на акредитация, разширяване обхвата на акредитацията
или преакредитацията и отнемане на акредитацията
Отказ за предоставяне на акредитация,
разширяване обхвата на акредитацията или
преакредитацията и отнемане на акредитацията е процесс, при който заявеният/предоставеният обхват на акредитация е отказан/
напълно прекратен (отнет).
И А БСА отказва/отнема акредитаци я,
когато акредитираното лице или кандидатът
за акредитация:
a) е в невъзможност да извършва дейностите, за които е акредитирано или
кандидатства;
b) н е изпълнява или не поддържа едно или
повече от изискванията за акредитация
(т. 3), което води до заключение, че
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дейността на органа за оценяване на
съответствието, компетентността му и
системата за управление не са в състояние да осигурят необходимото качество
на предоставяните услуги, включително
достоверността на издаваните от него
документи;
c) в период на акредитация се позовава в
дейността си на акредитация за неакредитиран обхват;
d) п ри неспазване от страна на ООС на
неговите задължения, посочени в т. 8.1
и т. 8.2 (само при първоначална акредитация);
e) у мишлено предоставя невярна информация, преднамерено и съзнателно нарушава правилата за акредитация, издаде
неистински или преправен документ,
или документ с невярно съдържание;
f) к ом п р оме т и р а а г ен ц и я т а с ъ с с в ои
действия или бездействия, включително
ако агенцията прецени, че нарушения
от страна на ООС на нормативни изисквания биха компрометирали ИА БСА;
g) О ОС не е успял в определения период
да демонстрира съответствие с изискванията за акредитация или не уведоми
за желанието си за възстановяване на
акредитацията в посочения в т. 5.4.3 срок;
h) О ОС не е получил сертификата за акредитация в срок до 1 месец след спиране
поради неполучаване;
i) н е заплаща услугите по акредитация
съгласно утвърдения ценоразпис;
j) п исмено заявление от ООС за отнемане
на акредитацията или отказ от акредитация; изпълнителният директор е
длъжен да се съобрази с желанието на
ООС независимо дали има обективни
причини за това.
При отнемане на акредитацията акредитираното лице е длъжно да върне в агенцията
оригиналите на сертификата за акредитация
и приложението към него в 14-дневен срок
от получаване на заповедта и да спре позоваването си на акредитация независимо дали
е оспорило, или не заповедта.
За органите по сертификация отнемането на акредитацията означава, че те трябва
да оттеглят/прекратят всички сертификати,
предоставени под акредитация, в рамките на
два месеца от датата на отнемане. Органите по сертификация трябва да представят в
агенцията списък на предоставените от тях
сертификации с доказателства за тяхното
оттегляне/прекратяване.
Лице, чиято акредитация е отнета, може
да кандидатства отново за акредитация не
по-рано от 3 месеца от датата на влизане в
сила на заповедта за отнемане на акредитация и представяне на доказателства, че са
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отстранени несъответствията с изискванията
за акредитация.
5.4.6. ИА БСА информира IAF за всяко
свое решение със съответните мотиви за:
· с пиране или отнемане на акредитацията във връзка с т. 5.4.2.g) и т. 5.4.5.d) от
настоящата процедура;
· р ешение по въ зра жение, свърза но с
т. 5.4.2.g) и т. 5.4.5.d) от настоящата процедура.
6. ПРЕАКРЕДИТАЦИЯ
Преакредитация е последващо потвърждаване на компетентността на акредитирано
лице по същия нормативен акт, стандарт или
ръководство, определени в издадения сертификат за акредитация.
Не по-късно от 8 месеца преди изтичане
валидността на акредитация ООС трябва да
подаде заявление за преакредитация в ИА
БСА, както е посочено в т. 4.1.
Ако кандидатът за преакредитация желае да
бъде извършена преакредитация с разширяване
на обхвата (т. 7.а) от настоящата процедура),
заявлението следва да бъде подадено в срок
до 9 месеца преди изтичане на валидността
на сертификата.
При заявено желание за преакредитация
и разширяване на обхвата в И А БСА се
представят всички приложения с маркиране
(почерняване) на новата информация в тях.
Ако ООС пропусне да подаде заявлението
за преакредитация в определения срок, се
следва процедурата при първоначална акредитация, за което кандидатът трябва изрично
да заяви желание с подаване на заявление за
първоначална акредитация по т. 4.1. В този
случай ООС губи регистрационния номер на
предоставения му сертификат за акредитация.
Преакредитацията е подобна на оценката на място за първоначална акредитация.
Процесът на оценяване следва правилата,
описани от т. 4.3.3 до т. 4.3.7 на настоящата
процедура, като при оценката се взема под
внимание представянето на ООС през периода
на валидност на сертификата за акредитация.
При откриване на процедура за преакредитация агенцията извършва преакредитацията
по реда на т. 4.1 в срок до изтичане валидността на сертификата на вече предоставената
акредитация.
В случай че агенцията не извърши преакредитация в срок до изтичане на валидността на
предоставената акредитация поради зависещи
от нея обстоятелства, по искане на заявителя изпълнителният директор на агенцията
със заповед удължава до 6 месеца срока на
валидност на сертификата за акредитация.
Удължаването на срока на валидност на
акредитацията е по предложение на водещия
оценител, провел последната оценка на място, след анализ на изпълнението на следните
изисквания от страна на ООС:
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1. с пазен срок за подаване на заявлението
за преакредитация;
2. с пазен срок за изплащане на всички
финансови задължения;
3. л ипса на значителни несъответствия или
при наличие на такива, приет подробен
план за тяхното изпълнение.
7. РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА
Разширяване обхвата на акредитация е
допълнение към предоставен обхват или към
области на акредитация, съгласно критериите
за акредитация, по които ООС е акредитиран.
Акредитираните лица могат да подават
заявления за разширяване обхвата на акредитацията си съгласно изискванията на нормативния акт, стандарта или ръководството, по
което са акредитирани, по реда и в сроковете
по т. 4.1 през целия период на своята акредитация, с изключение на случаите по т. 4.1.4.
Акредитираното лице трябва да подаде
за явление за ак редитаци я с отбел язване
„разширяване на обхвата“ с всички документи, изброени в съответния списък по
т. 4.1.1, с маркиране (почерняване) на новата
информация.
Процесът по разширяване на предоставената акредитация започва след откриване на
процедура за разширяване на обхвата съгласно
т. 4.1.3.2.
В зависимост от вида и сложността на заявеното разширяване на обхвата на акредитация
и процедурите за акредитация разширяване на
обхвата на акредитация се извършва чрез:
1. извънредна оценка по документи или извънредна оценка по документи и извънредна оценка
на място в срок до 3 месеца от подаване на
заявление;
2. оценка за разширяване на обхвата на
акредитация в нова област на акредитация
(включително офиси/помещения, в които ООС
извършва дейности по оценяване на съответствието) се извършва чрез оценка на място
за разширяване на обхвата (област) в срок до
8 месеца от откриване на процедура.
8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ
8.1. Задължения на заявителя или на акредитирания ООС
Заявителят или акредитираният ООС е
длъжен да:
a) е винаги в съответствие с изискванията за акредитация за целия обхват
на предоставената акредитация и за
всички области (офиси/помещения) под
акредитация и да дава доказателства за
изпълнението;
b) с леди за настъпили изменения и/или
допълнения в изискванията за акредитация и да привежда дейността си в
съответствие с тях в определения срок/
преходен период;
c) п редоставя всяка поискана от ИА БСА
информация в определения срок;
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d) с ътрудничи, ако е необходимо, за да
може органът за акредитация да провери изпълнението на изискванията за
акредитация, като осигурява всички необходими условия за работа на екипите
по оценяване и по надзор, включително
предоставяне на възможност за преглед
на документацията, достъп до персонала
и до всички места, записи, доклади от
вътрешни одити и др.;
e) и нформира ИА БСА относно изисквания за сигурност, безопасност, хигиена,
здраве и осигурява своевременно необходимите лични предпазни средства за
извършване на оценките на място;
f) п рави възможно извършването на наблюдение (witness) на неговата дейност от
страна на екипа оценители на ИА БСА;
да има, когато е приложимо, юридически
задължаващи договорености със своите
клиенти, които ги задължават да предоставят при поискване достъп на екипите
за оценяване на ИА БСА с цел оценяване
на изпълнението на дейността на ООС,
когато извършва дейности по оценяване на
съответствието на мястото на клиента;
g) п риема по време на оценка или наблюдение присъствието на наблюдатели за
целите на обучение, мониторинг, при
партньорски оценки и т.н.;
h) р азкрива съдържанието на създадени от
ИА БСА доклади, писма, сертификат или
обхват на акредитация на трети страни,
като представя цялото съдържание на
документа, а не част от него;
i) н
 е използва акредитацията си по такъв
начин, че да уронва репутацията на ИА
БСА, не компрометира с действия или
изказвания акредитацията на органи за
оценяване на съответствието и ИА БСА;
j) н е издава неправомерно протоколи, сертификати/доклади, свидетелства, които
имат статут на официални документи по
силата на закона;
k) н
 апълно отговаря на изискванията за
акредитация, когато се позовава на акредитацията си в средствата за масова
комуникация;
l) декларира акредитация само по отношение на обхвата, за който е предоставена
акредитацията, и да не огласява или
предоставя невярна информация по отношение на статута си на акредитиран ООС
в средства за комуникации, документи,
проспекти, реклами и др.;
m) н е използва акредитационния символ
на ИА БСА в нарушение на правилата
за ползването му;
n) п реустанови използването на акредитацията в дейността си, включително
в дейност с цел реклама, при изтичане
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на срока на валидност на Сертификата
за акредитация, при спиране или при
отнемане на акредитацията;
o) в ърне оригиналите на сертификата и
заповедта за акредитация до 14 дни от
получаване на уведомлението/датата
на изтичане на валидността на акредитацията при отнемане, ограничаване,
включително временно ограничаване
на обхвата на акредитацията или след
изтичане срока на акредитация;
p) з аплаща стойността на услугите, предоставяни от ИА БСА, в сроковете и
по реда, определени в Ценоразпис на
услугите по акредитация на ИА БСА
(BAS QR 8);
q) з аплаща на всеки член на екипа по оценяване или по надзор за всеки отделен
случай пътни, дневни и квартирни пари
съгласно Наредбата за командировките
в страната; на включени в екипа водещ
оцен и т ел/т ех н и ческ и оцен и т ел и л и
експерт от друг национален орган по
акредитация да заплаща пътни, дневни
и квартирни, съгласно предварителна
договорка;
r) у частва в междулабораторни сравнения/
изпитвания за пригодност при спазване
на изискванията от BAS QR 18;
s) н е поставя водещите оценител/технически оценители/експерти, действащи
от името на ИА БСА, в ситуации, които могат да компрометират тяхната
безпристрастност и обективност или да
застрашат тяхното здраве и безопасност;
t) д
 а съдейства и представя поисканата от
ИА БСА информация при проучването и
разрешаването на всички жалби, свързани
с акредитацията му.
8.2. Задължения на акредитирани ООС
при промени на условията, при които е предоставена акредитацията
Акредитираният ООС трябва да информира ИА БСА за всяка значителна промяна на
условията, при които е предоставена акредитацията, в срок до 15 дни от настъпването є.
ООС следва да оцени значимостта на всяка
промяна от гледна точка на влиянието є върху
акредитираните дейности, като вземе предвид,
че в зависимост от естеството на промяната
ИА БСА може да извърши извънредна оценка
по документи или на място.
Без да се ограничава до изброеното, значителни промени в ООС са:
a) неговият юридически, търговски, организационен статус или собственост;
b) о
 рганизацията, висшето ръководство и
ключовият персонал (като ръководители
на структурни звена в ООС, персонал,
оправомощен да взима решения, пер-
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сонал със специфични и уникални за
ООС функции);
c) ресурсите и местонахожденията;
d) обхватът на акредитация;
e) д
 руги въпроси, които могат да засегнат
способността на органа за оценяване на
съответствието да изпълнява изискванията за акредитация.
ИА БСА констатира значително несъответстие при наличие на промяна от по-горе
изброените, за които не е уведомена в срок.
В случай на установяване на значителни
промени, за които ИА БСА не е уведомена, се
извършва извънредна оценка на място, която
може да бъде и в рамките на провеждаща се
планова оценка на място на ООС. Дължимите
суми за извънредна оценка се заплащат от ООС
съгласно Ценоразпис на услугите, извършвани
от Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“.
8.3. Задължения на ИА БСА
ИА БСА е длъжна:
a) д а извърши оценяване съгласно приложимите изисквания за акредитация, като
го планира и подготви по такъв начин,
че оценяването да бъде осъществено
навреме и да е надеждно;
b) д а не предоставя поверителна информация за определен ООС извън органа
по акредитация без писменото съгласие
на ООС, освен когато законът изисква
или позволява предоставяне на такава
информация без неговото съгласие; във
връзка с партньорството на ИА БСА в
рамките на ЕА ИА БСА може да предоставя документи на ООС на други
национални органи по акредитация.
Информацията за органа за оценяване
на съответствието, получена от трети
страни, като жалбоподател, регулаторни
органи и др., се разглежда като конфиденциална информация.
Източникът на тази информация не се
разкрива пред ООС, освен ако това не е
съгласувано с източника.
c) д а уведомява заявителя или акредитирания ООС за хода на всеки етап
от процедурата съгласно определените
правила и при поискване от ООС;
d) д а съгласува с ООС състава на екипа от
оценители в срок и по начин, определени
в процедурата;
e) д а публикува и да поддържа актуални
данни за акредитираните ООС на своята
интернет страница;
f) е кипът от оценители трябва да се ограничава само до определените му правомощия във връзка с конкретната оценка;
g) ч леновете на екипа не трябва да приемат подаръци, вещи, предмети и др. от
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ООС, за да не се компрометира тяхната
безпристрастна, независима и обективна
оценка;
h) а ко по време на оценка или наблюдение
член от екипа на ИА БСА узнае за престъпление от ООС или от негово име,
директно свързано с обхвата на оценката,
е длъжен да докладва в ИА БСА, за да
се вземе решение за бъдещите действия;
i) в секи водещ оценител/технически оценител или експерт, имащ достъп до документи на ООС, е длъжен да подпише
декларация за конфиденциалност; ООС
може да получи копие от декларацията
при поискване;
j) д а информира ООС за настъпилите изменения и/или допълнения в изискванията
за акредитация чрез информационната
система по т. 3.6;
k) д а включи акредитираните проверяващи
по околна среда в публичния регистър на
проверяващите по околна среда съгласно
чл. 135, ал. 2 от Закона за опазване на
околната среда и да уведоми компетентния орган за настъпилите изменения.
9. СПОРОВЕ, ЖАЛБИ, ВЪЗРАЖЕНИЯ,
ОБЖАЛВАНЕ
9.1. Спорове
ИА БСА разглежда като спорове възникнали различия в мненията на акредитираните ООС или кандидатите за акредитация,
от една страна, и от друга – ИА БСА, по
отношение на:
a) и н т ерп ре та ц и я на изиск ва н и я та на
стандарт/Ръководство на ЕА, ISO/IEC
и Регламенти (ЕО);
b) и нтерпретация на документи от системата за управление на ИА БСА.
ООС трябва да уведоми писмено изпълнителния директор на ИА БСА за съществуване
на спор по определен въпрос не по-късно от
10 дни от момента на възникване на спора.
Изпълнителният директор на ИА БСА след
консултация с въвлечените в спора страни се
стреми да постигне съгласие между тях. Ако е
необходимо, спорните въпроси се разглеждат
и обсъждат на съответния ТК А, преди да се
вземе решение по тях. ИА БСА информира
ООС писмено за резултата в рамките на
20 дни от регистриране на спора.
Спор, който води до неблагоприятно решение за съответния ООС, може да прерасне
в жалба/възражение.
9.2. Жалби
И А БСА разглеж да като жа лба всяко
изразяване на неудовлетвореност, различно
от възражение, от страна на лице или организация, свързано с действията на ИА БСА
или на акредитиран от нея ООС, на което се
очаква отговор. Жалбите се разглеждат по
реда на Процедура BAS QR 25.
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И А БСА разглеж да като сигнал всяка
жалба, свързана с дейността на акредитирани
или кандидатстващи за акредитация ООС, по
отношение на спазване на изискванията за
акредитация или публикувани или огласени
критични материали в средствата за масово
осведомяване, заблуждаващо използване на
акредитацията в рекламни материали и др.,
некоректно позоваване на акредитацията и др.
ИА БСА разглежда само подадени в писмена форма жалби с необходимата обосновка
от точно идентифицирани подател и обект на
жалбата. Подателят на жалбата се информира
писмено за резултата от разглеждането є в
срок до 1 месец след получаването на жалбата.
9.3. Възражения
9.3.1. ИА БСА разглежда като възражение
всяко искане, изразено от ООС, за преразглеждане на всяко неблагоприятно решение,
взето от ИА БСА, свързано с желания статут
на акредитация. Неблагоприятните решения
включват:
· о тказ от откриване на процедура за акредитация;
· н епредоставяне на част от за явени я
обхват за акредитация/преакредитация
или разширяване;
· о тказ от акредитация, преакредитация,
разширяване на обхвата на акредитация;
· отнемане на акредитация;
· спиране на акредитацията;
· о граничаване на обхвата на акредитация
или временно ограничаване на обхвата
на акредитация;
· всяко друго действие, което възпрепятства
получаването на акредитация, включително мълчалив отказ.
9.3.2. Възраженията се отправят в писмена
форма с необходимата обосновка до Комисията по възражения (КВ) чрез изпълнителния
директор на ИА БСА в 7-дневен срок от датата на съобщаване на съответния акт и се
регистрират в деловодството на агенцията с
входящ номер и дата.
9.3.3. В 7-дневен срок от получаване на
възражението изпълнителният директор на
БСА може да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорвания акт или да го измени,
или да издаде съответния акт, ако такъв не
е издаден, или да сезира КВ, като резолира
съответното възражение до председателя и
заместник-председателя на СА.
9.3.4. КВ провежда закрито заседание в
офиса на ИА БСА и работи при спазване на
изискванията на ЗНАООС, правилата за работа
на Комисията по възражения и настоящата
процедура за акредитация.
9.3.5. КВ преценява правилността и законосъобразността на оспорвания акт и се
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произнася по възражението чрез изготвяне на
писмено обосновано и мотивирано решение.
Срокът за произнасянето на КВ и изготвяне
на писмено обоснованото мотивирано решение е до 1 месец от датата на постъпване на
възражението.
9.3.6. Председателят на КВ предоставя
решението на изпълнителния директор на
ИА БСА и на лицето, подало възражението,
в срок до 3 работни дни от датата на взимане
на решение на КВ.
9.3.7. Решението на КВ е задължително за
изпълнителния директор на ИА БСА.
9.4. Обжалване
9.4.1. Решенията на изпълнителния директор за отказ от акредитация, преакредитация
или от разширяване на обхвата на акредитация, за ограничаване, временно ограничаване
или спиране или отнемане на акредитацията
подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9.4.2. Лицата могат да подадат жалба до
съда, след като е изчерпана възможността по
чл. 13, ал. 2 или е изтекъл срокът по чл. 13,
ал. 1 от ЗНАООС.
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ
10.1. ИА БСА не носи отговорност за настъпили имуществени и неимуществени вреди
за ООС, които са следствие на неуспех от
негова страна да демонстрира съответствие
с изискванията за акредитация.
10.2. При забавяне за срок 3 месеца на
процедурата за акредитация от страна на
кандидата за акредитация ИА БСА предприема действия за едностранно прекратяване
на процедурата за акредитация.
10.3. И А БСА създава досие на ООС,
включващо документи с всички приложения
към BAS QR 2, всички документи, създавани от ИА БСА, във връзка с процедурата за
акредитация и цялата кореспонденция между
БСА и ООС.
10.4. ИА БСА съхранява досието на ООС
за срок 5 години, считано от датата на предоставяне на акредитация/отказване на акредитация.
10.5. На всеки етап от процедурата за
акредитация ООС може да се откаже от
услугите на агенцията, като заплати на ИА
БСА дължимите към момента на отказа суми
съгласно Ценоразписа на ИА БСА.
11. ПРЕХОДЕН ПЕРИОД
11.1. Откритите преди 1.01.2020 г. процедури за разширяване на обхвата на акредитация
се приключват по реда на BAS QR 2 Версия
7/01.03.2018, Ревизия 6.
11.2. Акредитираните ООС трябва да подпишат споразумение между ИА БСА и ООС в
срок до 31.03.2020 г.
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12. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
БДС EN ISO/IEC 17011 – Оценяване на
съответствието. Общи изисквания за органи,
извършващи акредитация на органи за оценяване на съответствието (ISO/IEC 17011).
ИА БСА или агенцията – Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“.
ЕА – Европейската организация за акредитация.
FALB – Форум на органите по акредитация
и лицензиращите органи.
ЕА MLA – многостранно споразумение за
взаимно признаване на ЕА.
IL AC – Меж д у народна организац и я за
акредитация на лаборатории.
IAF – Международен акредитационен форум.
ILAC MRA – многостранно споразумение
за взаимно признаване на ILAC.
IAF MLA – многостранно споразумение за
взаимно признаване на IAF.
PT провайдър – Организатор на изпитвания за пригодност.
ЕА-2/13 – Ръководство ЕА-2/13 „Политика
на ЕА за трансгранично сътрудничество между
членовете на ЕА“ (EA Cross Frontier Policy for
Cooperation between EA Members).
ЗНАООС – Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Медицинска лаборатория – лаборатория
за биологично, микробиологично, имуннологично, химично, имунно-хематологично,
хематологично, биофизично, цитологично,
патологоанатомично и други изследвания на
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материали, получени от човешкото тяло, с
цел получаване на информация за диагноза,
профилактика и/или лечение на заболяване
при оценяване на здравословното състояние
на човека и която може да предоставя насоки,
обхващащи всички аспекти от лабораторните
изследвания, включващи интерпретация на
резултатите и препоръки за бъдещи подходящи изследвания.
НОА – национален орган по акредитация
на страна – членка на Европейския съюз,
определен в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 765/20 08 – Регламент (ЕО) № 765/20 08
на Европейския парламент и на Съвета от
9 юли 2008 г. за определяне на изискванията
за акредитация и надзор на пазара във връзка
с предлагането на пазара на продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L
218/30 от 13 август 2008 г.).
ООС – Органи за оценяване на съответствието.
ОСЛ – Орган по сертификация на лица.
ОСП – Орган по сертификация на продукти.
ОСС – Орган по сертификация на системи
за управление.
ПОС – Проверя ва щ и по окол на среда
(EMAS).
ВО – Органи по валидация и верификация.
СА – Съвет по акредитация.
ТКА – Технически комитет за акредитация.
КА – Комисия по акредитация.
КВ – Комисия по възражения.
1
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-04
от 2 декември 2019 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1,
ал. 6 и 7 и чл. 21а, ал. 2 от Закона за прилагане на
Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз във връзка със
Заявление с рег. № АО-2345 от 25.09.2019 г. и рег.
№ АО-2345 от 8.11.2019 г., писма с рег. № АО-2345
от 20.11.2019 г., рег. № 70-5739 от 22.11.2019 г., рег.
№ АО-2345 от 22.11.2019 г. и документ № ZE-1400801 2019 R1 от Дойче Акредитирунгсщеле ГмбХ
(DAkkS), удостоверяващ, че е открита процедура
по преакредитация на „СЕРЕС СЕРтификация
на Екологични Стандарти“ – ООД, Германия, и
Заповед № РД-09-1099 от 2.12.2019 г. на министъра
на земеделието, храните и горите разрешавам
„СЕРЕС СЕРтификация на Екологични Стандарти“ – ООД, Германия, БУЛСТАТ 175207170, и
адрес: област София (столица), община Столична,
гр. София, район „Красно село“, п.к. 1680, ул. Лерин № 56 – 60, офис 1, да извършва контрол и
сертификация на продукти съгласно Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна
на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189 от
20.07.2007 г.) и Регламент   (ЕО) № 889/2008 на
Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение
на биологичното производство, етикетирането и
контрола (ОВ, L 250 от 18.09.2008 г.).
П р од у к т о в и я т о бх в а т н а р а з р е ш е н и е т о
включва: живи или непреработени земеделски
продукти; преработени земеделски продукти,
предназначени за храна; фуражи; посадъчен и
посевен материал; дрожди, използвани за храна
или фураж, аквакултури, продукти от тях и вино.
Настоящото разрешение се издава за срок
от изтичането на действащото разрешение до
приключване на процедурата по преакредитация,
но не по-дълъг от 6 месеца.
МЗХГ, рег. № BG-BIO-04                   
Министър:
Д. Танева
25

НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД
№ ЗЦУ-1942 от 17 декември 2019 г.
№ РД-05-883 от 17 декември 2019 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
2020 г. следва да подадат ГОД или КГОД за
тези, които подлежат на консолидиране:
1. нефинансови предприятия, несъставящи
баланс – физически 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, съставящи
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 2019 г.,
който следва да подават отделните групи данъчно
задължени лица (респонденти) съгласно чл. 92,
ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3
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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
стандарти (МСС) и статистически справки 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 2019 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;
15. за пенсионноосигурителни дружества –
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 2019 г.
2. В случаите на прекратяване с ликвидация
или с обявяване в несъстоятелност през 2020 г.
за лицата не е налице задължение за подаване
на ГОД. Те могат да подадат в НСИ ГОД за
предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за 2020 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 до т. 10 са
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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 разпространява 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 31.03.2020 г. – за задължените
лица по ЗКПО, и в срок до 30.04.2020 г. – за
задължените лица по ЗДДФЛ.
Предприятията, които консолидират съгласно
глава трета, раздел IV от ЗСч, подават КГОД в
срок до 30.06.2020 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 дейността 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 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 въведения отчет по посочения
уникален идентификатор.
2.2. По елек т ронен п ът в реа л но време
(on-line) чрез използване на персонален 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 преми-
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наването 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 въведения отчет по посочения
уникален 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
2019 г., но са длъжни да представят ГОД за 2019 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 декларират това
обстоятелство еднократно за първия отчетен
период, в който не са осъществявали дейност,
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с декларация (приложение № 11) в информационната система на НСИ или в съответната
териториална структура на НСИ на хартиен
носител.
6. В случаите на прекратяване с ликвидация
или с обявяване в несъстоятелност през 2020 г.
лицата могат да подадат ГОД (приложение № 10)
в информационната система на НСИ или в съответната териториална структура на НСИ на
хартиен носител.
В. Допълнителни разпоредби:
1. След изтичане на законоустановените срокове за подаване на годишни данъчни декларации
по ЗКПО/ЗДДФЛ и на ГОД за 2019 г. лицата по
раздел I, подраздел А имат възможност еднократно в срок до 30.09.2020 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 подадените данни 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 ІІ,
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
подадените данни в ГОД, се подава еднократно
в срок до 30.09.2020 г. коригиращ ГОД за 2019 г.
по електронен път в ИС „Бизнес статистика“ или
на хартиен носител със заявление за корекции
в ЦУ на НСИ.
3. Корекции на данните по т. 1 и 2 могат
да се правят във вече подадени в законоустановения срок (до 31.03.2020 г. за задължените
лица по ЗКПО и до 30.04.2020 г. за задължените
лица по ЗДДФЛ) счетоводни отчети и статистически справки към ГОД. Нови статистически
справки могат да се подават само в случай, че
произтичат от корекции в някой от подадените
счетоводни отчети към ГОД.
Заповедта влиза в сила от 1.01.2020 г. и е със
срок на действие до 31.12.2020 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 на главния секретар
на НСИ.
Председател на НСИ:
С. Цветарски
Изпълнителен директор на НАП:
Г. Димитрова
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Приложение 1

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТРРЮЛНЦ

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 2019 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 2019 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 2019 г. и ЗДДФЛ, в срок до 30 април 2020 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 2019 година

2.

Отчет за приходите и разходите за 2019 година

3.

Справка за таксите и комисионните, начислени за 2019 година

4.

Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2019 година

5.

Справка за данъците и таксите през 2019 година

6.

Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2019 година

7.

Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2019 година

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕЗ 2019 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 2019 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 2019 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

VI. Вашето предприятие реализирало ли е през отчетната година дейности, свързани с корпоративната социална отговорност (КСО)?

ДА

НЕ

Корпоративната социална отговорност е част от стратегическото планиране и управление на организациите, относно въздействието,
което оказват на обществото и околната среда. В своите бизнес операции и дейности социално отговорните компании и организации
интегрират загрижеността си към социалните, екологичните, етичните и правата на човека, като отчитат специфичните интереси на
клиентите, доставчиците и подизпълнителите по веригата, потребителите, служителите и обществеността, намираща се в районите, в
които оперират. КСО надгражда законовите изисквания в области като: социален диалог, недискриминация и равни възможности,
управление на въздействието върху околната среда, развитие на човешките ресурси, инвестиране в изграждането на инфраструктура,
обслужваща местната общност, дарителство, благотворителност и т.н.
Моля посочете (приблизително) какъв процент от реализираните нетни приходи от продажби през отчетната година е отделен
за КСО дейности?
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2019 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.

70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

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 01.01.2019 г.

62001

ДМА по отчетна стойност към 31.12.2019 г.

62004

Разходи за придобиване на ДМА през 2019 г.

45003

Придобити ДМА през 2019 г.

45005

Разходи за придобиване на ДНА през 2019 г.

61002

х

х

х

х

61003

х

х

х

х

62011

х

х

х

х

в т. ч. за програмни продукти
ДМА по балансова стойност към 31.12.2019 г.

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 31.12.2019 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

Обща търговска
площ - м2
2
х
х
х
х
х
х

Справка 5 се попълва от всички предприятия, които към края на 2019 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).
Обща търговска площ е площта на търговската зала без складови и други спомагателни помещения, за всички обекти.

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 2019 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 2019 г. не съм получавал приходи от такси и комисионни
Декларирам, че през 2019 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 2019 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 2019 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
31.12.2018 г. 31.12.2019 г.
31.12.2018 г. 31.12.2019 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
31.12.2018 г. 31.12.2019 г.
31.12.2018 г. 31.12.2019 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
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Отчетна единица: .........................................................
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СПРАВКА
ЗА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 2019 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 2019 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.

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2019 ГОДИНА

Показатели
а
Получени субсидии

Код на реда

Сума - хил. лв.

б

1

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 3
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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
2019

общо

Раздел І. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти

СПРАВКА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБИТЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ ЗА 2019 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 2019 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 2019 година;→ ”Нефинансови предприятия, несъставящи баланс”;→ формуляри на хартиен носител ”Повече”;→ ”Справка
за производството и продажбите на промишлени продукти за 2019 година”;→ изтегли в (xls формат).
Разглеждане на Номенклатурата на промишлената продукция от интернет страницата на НСИ www.nsi.bg; ”За потребителите”;→
”Статистически класификации”;→ ПРОДПРОМ 2019.
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Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП ...................................
ТСБ ..............................................................................................

Отчетна единица: .........................................................
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Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2019 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 2020 г., Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в
срок до 31 март 2020 г. за данъчнозадължените лица по ЗКПО и до 30 април 2020 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 2019 година

2.

Справка за местните единици за 2019 година

3.

Справка за група предприятия през 2019 година

4.

Счетоводен баланс към 31.12.2019 година

5.

Отчет за приходите и разходите за 2019 година

6.

Отчет за собствения капитал за 2019 година

7.

Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2019 година

8.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2019 година

9.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2019 година на микропредприятията

10.
11.

Справка за таксите и комисионните, начислени за 2019 година

12.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2019 година

13.

Справка за данъците и таксите през 2019 година

14.

16.

Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2019 година
Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и
други източници за 2019 година
Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2019 година

17.

Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2019 година

18.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2019 година

19.
20.

Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2019 година

15.

Справка за заемите и начислени лихви по институционални сектори и подсектори през 2019 година

22.

Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2019 година
Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти
през 2019 година
Справка за продажбите и търговските обекти през 2019 година

23.

Справка за разходите на суровини и материали за 2019 година

24.

Справка за потреблението на горива и енергия за 2019 година

25.

Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2019 година

26.

Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2019 година

27.

Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2019 година

21.

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

С Т Р. 8 7   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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 31.12.2019 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 2019 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 2019 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.

БРОЙ 3
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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. Вашето предприятие реализирало ли е през отчетната година дейности, свързани с корпоративната социална отговорност (КСО)?
ДА

НЕ

Корпоративната социална отговорност е част от стратегическото планиране и управление на организациите, относно въздействието,
което оказват на обществото и околната среда. В своите бизнес операции и дейности социално отговорните компании и организации
интегрират загрижеността си към социалните, екологичните, етичните и правата на човека, като отчитат специфичните интереси на
клиентите, доставчиците и подизпълнителите по веригата, потребителите, служителите и обществеността, намираща се в районите, в
които оперират. КСО надгражда законовите изисквания в области като: социален диалог, недискриминация и равни възможности,
управление на въздействието върху околната среда, развитие на човешките ресурси, инвестиране в изграждането на инфраструктура,
обслужваща местната общност, дарителство, благотворителност и т.н.
Моля посочете (приблизително) какъв процент от реализираните нетни приходи от продажби през отчетната година е отделен
за КСО дейности?

XI. 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 2019 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.
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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 3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1   

СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2019 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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УКАЗАНИЯ
Местни единици:
Съгласно определението на ЕВРОСТАТ, местна единица „МЕ” е предприятие или част от предприятие, което извършва дейност на собствен
адрес и с постоянен персонал (минимум един човек на непълен работен ден). Предприятието, отговорно за една или повече МЕ трябва да
има възможност да предоставя информация за нея/тях.
“Наименование на МЕ”: Името на МЕ трябва да е уникално. То се образува като към името на предприятието се прибави населеното
място, район, квартал или ж.к.. В случай, че има повече от една местна единица в един и същ район/квартал/ж.к. се добавя описание
или пореден номер. Ако управлението на предприятието е на адрес, различен от този на описаните местни единици, създайте и местна
единица на офиса, от който се извършва управлението. За такава местна единица името се формира като към името на предприятието се
добави текста „- ОФИС”.
“Място на извършване на дейността” е възможно най-детайлният адрес на местната единица, за който предприятието може да
предостави данни (подробен адрес, населено място, община, област).
“Бруто приходи от продажби” (вкл. акцизи, без ДДС) за местната единица – хил. лева. Сумата от брутните приходи от продажби в местните
единици да е равна на код 15500 на Раздел І от „Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности” за 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”.

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

С Т Р. 9 3   

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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 2019 г. (виж указанията)
3.5. Консолидиран оборот на ГП за 2019 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**:

чуждо юридическо лице

чуждо 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).
** Маркира се с X видът на собственика.

Код ISO

С Т Р.
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БРОЙ 3

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 КИД - 2008) - 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.

Наименование
(на кирилица)

2

Пореден
номер

1

3

Наименование
(на латиница)
4

Държава на
регистрация
5

ЕИК на правната
единица (ако е
българска)

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

ЧЛЕНОВЕ НА ГП

6

Пряк

Вид контрол

7

Непряк
8

Процент на
собственост/контрол

Приложение 1

С Т Р.
96
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 3

2

1

3

Основна дейност*
4

Код по
КИД-2008
5

Брой заети лица
6

Оборот
хил. лв.
7

Разходи за
персонала
хил. лв.
8

Брутни инвестиции
в дълготрайни
материални активи
хил. лв.

Приложение 2

ДЪРЖАВЕН

*Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 2019 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

БРОЙ 3
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 7   
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2019 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

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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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

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

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

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
Непокрита загуба

05510
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

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

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:

С Т Р.
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2019 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

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Наименование на приходите
а
А. Приходи
І. Приходи от оперативна дейност
Нетни приходи от продажби
Продукция
Стоки
Услуги
в това число:
Приходи от търговско-посредническа дейност
Приходи от наеми
Приходи от промишлени услуги, вкл. 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 0 3   
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 2019 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.

С Т Р.
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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

БРОЙ 3
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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)**

(Хил. левове)
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.

106

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

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 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7   

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 2019 ГОДИНА

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

108

Промени в счетоводната политика

a
б
Салдо в началото на отчетния период 61610

Показатели

Код на
реда

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

С Т Р.
БРОЙ 3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2019 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

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

6201

6200

6241

6240

Акции и дялове в предприятия от група

III. Дългосрочни финансови активи

в т.ч. право на ползване на активи по оперативен
лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)

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

2

на постъпилите
през периода
3

4

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

увеличение
6

намаление
7

8

Преоценена стойност в началото
на
(4+5-6)
периода
9

начислена през
периода
10

отписана
през
периода

Амортизация

11

в края на
периода
(8+9-10)
12

увеличение

(Хил. левове)

13

14

15

Преоценена Балансова
амортизация стойност
в края на
в края на
периода
периода
намаление
(11+12-13)
(7-14)

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Сгради

6210

6101

6100

Земи

Земи и сгради

ІІ. Дълготрайни материални активи

в т.ч. право на ползване на активи по оперативен
лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)

Общо за група I

6141

6120

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

1

в началото
на 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 31.12.2019 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

110

в т. ч. предоставени аванси

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Показатели

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 3

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 2019 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 3
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 1   

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

112

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 3

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 3
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 3   

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

62020

62010

62008

62007

62003

1

х

2

Земи

х

3

х

4

х

5

х

6

х

7

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

х

8

Други

х

9

Общо
(10+11)

х

10

Програмни
продукти

х

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

114

* 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
01.01.2019 г.
Отчетна стойност на постъпилите
дълготрайни активи през 2019 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 2019 г.
Излезли чрез продажба, бартер,
безвъзмездно, апортни вноски
Излезли поради извънредни и други
събития **
Дълготрайни активи по отчетна стойност към
31.12.2019 г.
Дълготрайни активи по балансова стойност
към 31.12.2019 г.

Показатели

Код на
реда

(Хил. левове)

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2019 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 3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

СПРАВКА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОННИТЕ, НАЧИСЛЕНИ ЗА 2019 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 2019 г. не съм получавал приходи от такси и комисионни
Декларирам, че през 2019 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.

116

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

УКАЗАНИЯ
В „Справка за таксите и комисионните, начислени за 2019 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 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 7   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

СПРАВКА ЗА ЗАЕМИТЕ И НАЧИСЛЕНИТЕ ЛИХВИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ
ПРЕЗ 2019 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
31.12.2018 г. 31.12.2019 г.
31.12.2018 г. 31.12.2019 г.
отчетния
отчетния
период
период
1

2

3

4

5

6
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(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
31.12.2018 г. 31.12.2019 г.
31.12.2018 г. 31.12.2019 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 2019 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 2019 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 31.12.2019 г.
(незавършено строителство)
в т.ч.
общо
увеличение или
к.(1-2+3-5+7) намаление от
преоценка

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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 01.01.2019 г.
(незавършено
строителство)

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2019 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, които през 2019 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 31.12.2019 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 2019 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 2019 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 2019 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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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 2019 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:

С Т Р.
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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.

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 / ТРРЮЛНЦ

СПРАВКА ЗА ОБЩО ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ИНВЕСТИЦИИ И ТЕКУЩИ),
ПОЛУЧЕНИ ОТ СУБСИДИИ И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА 2019 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ
КЪМ 31.12.2019 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

х
х
х
х

х
х
х
х

2003

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
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;
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 и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;
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
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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 и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;
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

в т.ч. търговски банки
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;
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

2083

х

х

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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БРОЙ 3

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
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;
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 и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;
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

х
х
х
х

х
х
х
х

2113

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
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Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *

(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Сума на
задълженията

б

1

a

Степен на
изискуемост
до една
година

над една
година

2

3

4. Задължения по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)

2170

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;
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

2171

2173
2174

х

х

5. Задължения към персоналa (вкл. начислени лихви)

2180

х

х

2172

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
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;
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

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

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица

х

2250

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:

С Т Р.
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

б

1

a
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
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; 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

2312

2314
2315

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2313

2320

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2321

Търговски банки и фондове на паричния пазар
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; 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

2322

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

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

2323

2324
2325
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
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; 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

2362

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367

2363

2364
2365

Стойност
преди
последна
преоценка
2

(Хил. левове)
Преоценена стойност към
31.12.2019
3

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 3   
(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
31.12.2019
3

2370

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2371

Търговски банки и фондове на паричния пазар
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; 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

2372

2374
2375

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:

2373

2377
2380

х

2381

х

2382

х

2383

х

2384
2385

х
х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

х

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления
Търговски банки и фондове на паричния пазар
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; 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

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.

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2019 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

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 5   

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:

С Т Р.
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УКАЗАНИЯ
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2019 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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Забележка: ДЕСЕТИЧНАТА ЧАСТ СЕ ОТДЕЛЯ СЪС ЗАПЕТАЯ!

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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Непогасени дългосрочни задължения към
чуждестранния инвеститор (над 1 година)*
Непогасени краткосрочни задължения
към чуждестранния инвеститор (до 1 година)*
Непогасени дългосрочни вземания
от чуждестранния инвеститор към
инвестиционното предприятие (над 1 година)
Непогасени краткосрочни вземания от
чуждестранния инвеститор към
инвестиционното предприятие (до 1 година)
2. Доход, разпределен през годината
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1. Наличност на 31.12.2019 г.

Показатели

СПРАВКА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА
Раздел І. Чуждестранни преки инвестиции по състав и страни на чуждестранните инвеститори

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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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
31.12.2019 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 2019 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 2019 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 2019 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

Приходи от продажби от странична дейност

9819
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)

Сума - хил. лв.
1

9900

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги

9910

Консултантски услуги по връзки с обществеността

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

9920

Приходи от продажби от странична дейност

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
8814

Услуги, свързани със съвети в областта на архитектурата

71.11.24

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)

8900

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги

8910

Консултантски инженерни услуги

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

Сума - хил. лв.
1

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)

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

9315

Приходи от продажби от странична дейност

Сума - хил. лв.
1

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:

С Т Р.
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СПРАВКА ЗА ПРОДАЖБИТЕ И ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
ВАЖНО: Моля, преди попълване на отчета прочетете приложените указания и номенклатури!
Раздел І. Продажби на едро и дребно по групи стоки през 2019 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 31.12.2019 година
Вид и стокова специализация на търговските обекти
а
СТОПАНИСВАНИ ОБЕКТИ ПО ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩО

Код на
реда

Брой

б

1

Обща търговска
площ - 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.

148

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

УКАЗАНИЯ
РАЗДЕЛ І. се попълва от всички предприятия, които през 2019 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 2019 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).
Обща търговска площ е площта на търговската зала без складови и други спомагателни помещения, за всички обекти.

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,
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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 2019 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 нефтени
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

в
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
06.20.10.00
06.20.10.00
06.20.10.00
19.10.10
19.10.20.00
19.20.11.00
19.20.12.10
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

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

Код
Код на
на
горивото/
реда енергията

тон

х

х

х

х
х

3

Общо
(количество)

х

х
х

х

х
х

6

Наличност на
31.12.2019 г.
(количество)

ВЕСТНИК

тон

тон

х
х

2

Общо
(количество)

ДЪРЖАВЕН

тон
тон
тон
тон
тон
тон
тон
тон

х
х

1

Наличност на
01.01.2019 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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пр. м3
тон
тон
тон
тон
тон
тон
тон
МВтч
МВтч
МВтч
тон

г

Мярка

ПОСТЪПЛЕНИЯ

СПРАВКА ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ ЗА 2019 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
в т. ч.: за транспорт (1 тон = 15.12 МВтч)
за неенергийни цели
Кокс и полукокс от въглища или от торф; ретортен въглен
Катран от въглища или торф (смес от ароматни и мастни съставки,
получени от дестилацията на въглища или торф)
Брикети от антрацитни и черни въглища
Брикети от лигнитни въглища
Авиационен бензин (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
МВтч

тон
тон

г
тон

х

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

х
х

х

6

х
х
х
х

х

3

Наличност на
31.12.2019 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
35.11.10
35.30.11

27
29
30
31
32
33
35
36
37
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 01.01.2019 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
в т. ч. електроенергия, получена от съоръжения, несвързани с мрежата
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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БРОЙ 3

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 37 Електроенергия “в т. ч. електроенергия, получена от съоръжения, несвързани с мрежата” се посочват данни за количествата
в МВтч, които не са получени от мрежата, а са от децентрализирани фотоволтаични панели, вятърни турбини или акумулаторни батерии.
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
- ред 35 ≥ ред 37

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
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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 2019 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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БРОЙ 3

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 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

Медицински и Селскостопани ветериздравни науки ски
нарни науки
4
5

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

Граждански космически изследвания

700
701

Код на
реда
б

Опазване на околната среда

Разходи за НИРД - общо (701÷714)
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата

6

Обществени
науки

(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 / ТРРЮЛНЦ

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 2019 ГОДИНА

Обслужвана икономическа дейност (двузначен код по КИД - 2008)

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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321

Друг персонал, зает с НИРД

а

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

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

б

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

Естествени
науки

(Среден брой през годината)

ДЪРЖАВЕН

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

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

311

1

общо

Общо

Селскостопански
и ветеринарни
науки

158

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 3

511

512

513

514

515

516

25 - 34 г.

35 - 44 г.

45 - 54 г.

55 - 64 г.
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, фирми, научни институти и организации, Българската академия на науките,
Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници и други организации на самостоятелен баланс, които
независимо от вида на основната си дейност през 2019 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 31.12.2019 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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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 2019 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 2019 година;→ ”Нефинансови предприятия, съставящи баланс”;→ формуляри на хартиен носител ”Повече”;→ ”Справка
за производството и продажбите на промишлени продукти за 2019 година”;→ изтегли в (xls формат).
Разглеждане на Номенклатурата на промишлената продукция от интернет страницата на НСИ www.nsi.bg; ”За потребителите”;→
”Статистически класификации”;→ ПРОДПРОМ 2019.
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Приложение 3

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТРРЮЛНЦ

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 ....................... 2019 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 2020 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 2020 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 ............... 2019 година

2.

Справка за група предприятия за периода от ............... до ............... 2019 година

3.

Счетоводен баланс към .............. 2019 година

4.

Отчет за приходите и разходите за периода от ............. до ............. 2019 година

5.

Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за периода от ............. до ............. 2019 година

6.

Отчет за паричните потоци по прекия метод за периода от ............... до ............... 2019 година

7.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за периода от ............... до ............... 2019 година

8.

Справка за данъците и таксите за периода от .............. до ............... 2019 година

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ЗА ПЕРИОДА ОТ ............... ДО ............... 2019 ГОДИНА

С Т Р. 1 6 5   
ЕИК по БУЛСТАТ/ ТРРЮЛНЦ

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.
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III. Собственост към датата на ликвидация през 2019 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 2019 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 2019 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
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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 2019 г. (виж указанията)
3.5. Консолидиран оборот на ГП за 2019 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**:

чуждо юридическо лице

чуждо 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).
** Маркира се с X видът на собственика.

Код ISO
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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 КИД - 2008) - 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.
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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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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
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53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

99

Дейности на екстериториални организации и служби
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ЕИК по БУЛСТАТ/ ТРРЮЛНЦ

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ .......................... 2019 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 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

А. Задължения
I. Краткосрочни задължения
Обезпечени

00511

Необезпечени

00512

Общо за група I

00510

IІ. Дългосрочни задължения
Обезпечени

00521

Необезпечени

00522

Общо за група IІ

00520

Общо за раздел А

00500

Обезпечени

00501

Необезпечени

00502

Б. Ликвидационен капитал
I. Основен капитал

00610

IІ. Финансов резултат от ликвидацията

00620

IІІ. Финансов резултат от стопанската дейност

00630

IV. Резерви
Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

00641

Други резерви

00642

Общо за група IV

00640

Общо за раздел Б

00600

Сума на пасива (А+Б)

00700

в това число:
Обезпечени задължения

00710

Необезпечени задължения

00720

Обезпечен ликвидационен капитал

00730

Необезпечен ликвидационен капитал

00740

В. Условни пасиви

00800

Дата:
Ликвидатор/синдик:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

176

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3
ЕИК по БУЛСТАТ/ ТРРЮЛНЦ

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА ПЕРИОДА ОТ ............. ДО ............. 2019 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 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 7   
ЕИК по БУЛСТАТ/ ТРРЮЛНЦ

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ ................. ДО ............... 2019 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.

178

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

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

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

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)
(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТРРЮЛНЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА ПЕРИОДА ОТ ............... ДО ............... 2019 ГОДИНА

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

БРОЙ 3
С Т Р. 1 7 9   

С Т Р.

180

ДЪРЖАВЕН

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

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТРРЮЛНЦ

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА ПЕРИОДА ОТ ............. ДО ............. 2019 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 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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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:

С Т Р.
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УКАЗАНИЯ
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2019 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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СПРАВКА
ЗА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 2019 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 2019 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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НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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 С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички предприятия с нестопанска цел (сдружения и фондации), на основание чл.
20 от Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма
за 2020 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 2020 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 през 2019 година

2.

Справка за местните единици за 2019 година

3.

Счетоводен баланс към 31.12. 2019 година

4.

Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2019 година

5.

Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за 2019 година

6.

Отчет за собствения капитал за 2019 година

7.

Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2019 година

8.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12. 2019 година

9.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2019 година на микропредприятията

10. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2019 година
11. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2019 година
12. Справка за данъците и таксите през 2019 година
13. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2019 година
14. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12. 2019 година
15. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12. 2019 година
16. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2019 година
17. Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията с нестопанска цел към 31.12. 2019 година
18. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2019 година

Стр.
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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. Нестопанска дейност
Нестопанска дейност

Код по
КИД-2008

Код по
НКИД-2003

В този раздел се посочва преобладаващата нестопанска дейност, която определя и основната нестопанска дейност на предприятието.

* 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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III. Място на извършване на дейността
На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва нестопанската си 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

IV. В чия полза предприятието осъществява дейност
(съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел)
обществена
частна

V. Икономическа дейност
№

Опишете стопанските дейности, които е извършвало
предприятието

Относителен дял на нетните
приходи от продажби през
2019 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 само стопанските дейности, ако предприятието е извършвало такива през 2019 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.
VI. 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.

* Попълва се за Столична община и градовете Пловдив и Варна.
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VII. 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

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

ДА

НЕ
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СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2019 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
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

* 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)
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УКАЗАНИЯ
Местни единици:
Съгласно определението на ЕВРОСТАТ, местна единица „МЕ” е предприятие или част от предприятие, което извършва дейност на собствен
адрес и с постоянен персонал (минимум един човек на непълен работен ден). Предприятието, отговорно за една или повече МЕ трябва да
има възможност да предоставя информация за нея/тях.
“Наименование на МЕ”: Името на МЕ трябва да е уникално. То се образува като към името на предприятието се прибави населеното
място, район, квартал или ж.к.. В случай, че има повече от една местна единица в един и същ район/квартал/ж.к. се добавя описание
или пореден номер. Ако управлението на предприятието е на адрес, различен от този на описаните местни единици, създайте и местна
единица на офиса, от който се извършва управлението. За такава местна единица името се формира като към името на предприятието се
добави текста „- ОФИС”.
“Място на извършване на дейността” е възможно най-детайлният адрес на местната единица, за който предприятието може да
предостави данни (подробен адрес, населено място, община, област).
“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.
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

A. Записан, но невнесен капитал

01000

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

02110

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

02120

Търговска репутация

02130

Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане

02140

в т. ч. предоставени аванси
Общо за група I

02141
02100

II. Дълготрайни материални активи
Земи и сгради

02210

Земи

02211

Сгради

02212

Машини, производствено оборудване и апаратура

02220

Съоръжения и други

02230

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане

02240

в т. ч. предоставени аванси
Общо за група ІI

02241
02200

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

02310

Предоставени заеми на предприятия от група

02320

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия

02330

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия

02340

Дългосрочни инвестиции

02350

Други заеми

02360

Изкупени собствени акции номинална стойност

02370

Общо за група III

02300

IV. Отсрочени данъци

02400

Общо за раздел Б

02000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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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
Общо за група III

03330
03300

IV. Парични средства
Kасови наличности и сметки в страната

03410

Касови наличности в лева

03411

Касови наличности във валута (левова равностойност)

03412

Разплащателни сметки

03413

Блокирани парични средства

03414

Парични еквиваленти

03415

Касови наличности и сметки в чужбина

03420

Касови наличности в лева

03421

Касови наличности във валута

03422

Разплащателни сметки във валута

03423

Блокирани парични средства във валута

03424

Общо за група IV

03400

Общо за раздел В

03000

Г. Разходи за бъдещи периоди

04000

Сума на актива (А+Б+В+Г)

04500

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
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

05120

ІІ. Премии от емисии

05200

ІІІ. Резерв от последващи оценки

05300

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

05310

IV. Резерви
Законови резерви

05410

Резерв, свързан с изкупени собствени акции

05420

Резерв съгласно учредителен акт

05430

Други резерви

05440

Общо за група ІV

05400

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

05510

Непокрита загуба

05520

Общо за група V

05500

VІ. Текуща печалба (загуба)

05600

Общо за раздел А

05000

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

06100

Провизии за данъци

06200

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

06210
06300
06000

В. Задължения
Облигационни заеми

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
година

предходна
година

1

2
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Задължения към доставчици

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
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 ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА
Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

65511

Други разходи

65512

Общо за група А

65510

Б. Административни разходи

65520

Общо за група I

65500

II. Финансови разходи
Разходи за лихви

65611

Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти

65612

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

65613

Други разходи по финансови операции

65614

Общо за група II

65600

III. Загуба от стопанска дейност

65800

IV. Общо разходи

65900

V. Резултат

65950

Всичко (Общо разходи + V)

65990

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

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

66511

Приходи от дарения без условие

66512

Членски внос

66513

Други приходи

66514

Общо за група I

66500

II. Финансови приходи
Приходи от лихви

66611

Приходи от съучастия

66612

Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти

66613

Положителни разлики от промяна на валутни курсове

66614

Други приходи от финансови операции

66615

Общо за група II

66600

III. Печалба от стопанска дейност

66800

IV. Общо приходи

66900

V. Резултат

66950

Всичко (Общо приходи + V)

66990

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ; ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
СВЪРЗАНИ С ДАРЕНИЯ ЗА 2019 ГОДИНА
Раздел І. Административни разходи по видове (код на реда 65520, кол.1)
Видове
а

(Хил. левове)
Код на реда

Отчет за
годината

б

1

Административни разходи

60000

Разходи за материали

60100

Канцеларски материали

60110

Горива и смазочни материали

60120

Резервни части и окомплектовка

60130

Други

60140

Разходи за външни услуги

60200

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

60210
60211
60220
60221

Платени суми по граждански договори и хонорари

60230

Наеми

60240

Съобщителни услуги

60250

Нает транспорт

60260

Осветление, отопление

60270

Вода

60280

Текущ ремонт

60290

в това число на:
Сгради

60291

Машини и оборудване

60292

Рекламни дейности

60310

Консултантски дейности

60320

Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции

60330

Разходи за заплати и други възнаграждения

60400

Разходи за осигуровки и надбавки

60500

Социални осигуровки

60510

Здравни осигуровки

60520

Надбавки

60530

Фонд “Безработица”

60540

Други

60550

Други разходи

60600

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

60610
60611
60620
60621

С Т Р.
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Раздел ІІ. Разходи за дарения (код на реда 65511, кол.1)

(Хил. левове)

Видове
а
Разходи за дарения

Код на реда

Отчет за
годината

б

1

60700

Дарения за частни лица

60710

в т.ч. за чужбина

60711

Дарения за правителствени организации

60720

Дарения за предприятия, организации и други

60730

в т.ч. за чужбина

60731

Раздел ІІІ. Приходи от дарения

(Хил. левове)
Видове
а

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

Код на реда

Отчет за
годината

б

1

60800

Дарения от частни лица

60810

в т.ч. от чужбина

60811

Правителствени дарения и трансфери

60820

Дарения от предприятия, организации и други

60830

в т.ч. от чужбина

60831

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

60900

Дарения от частни лица

60910

в т.ч. от чужбина

60911

Правителствени дарения и трансфери

60920

Дарения от предприятия, организации и други

60930

в т.ч. от чужбина

60931

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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Отчетна единица: .........................................................
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА
(Попълва се само ако предприятието извършва стопанска дейност)

Наименование на разходите
а
А. Разходи
І. Разходи за оперативна дейност
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство
Разходи за суровини, материали и външни услуги
Суровини и материали
Външни услуги
Разходи за персонала
в това число:
Разходи за възнаграждения
Разходи за осигуровки (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
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. от услугите по производство на ишлеме
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство
Разходи за придобиване на активи по стопански начин
Други приходи
в това число:
Приходи от финансирания
от тях: от правителството
Приходи от продажби на суровини и материали
Приходи от продажби на дълготрайни активи
Общо за група I
ІІ. Финансови приходи
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи
в т. ч. приходи от предприятия от група
Други лихви и финансови приходи
в това число:
Приходи от предприятия от група
Положителни разлики от операции с финансови активи
Положителни разлики от промяна на валутни курсове
Общо за група II
Б. Загуба от обичайна дейност
Общо приходи (І + ІІ)
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)
Г. Загуба (В + III + IV )
Всичко (Общо приходи + Г)

БРОЙ 3
Код на
реда
б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

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

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2019 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 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

а
Други разходи
Балансова стойност на продадените активи
Стоки
Суровини и материали
Млади животни и животни за угояване
Дълготрайни материални и нематериални активи
Разходи за командировки
Други

1

31181
31182
31260
31190
31191
31192
31200
31210
31211
31212
31213

Раздел ІV. Други разходи ( код на реда 10500, кол. 1)
Видове

(Хил. левове)
Отчет за
годината

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

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

С Т Р.

202

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

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)**

(Хил. левове)
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.
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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

38.2

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

38.1

60016
60017

(Хил. левове)
Отчет за
годината
1

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

БРОЙ 3
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

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

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2019 ГОДИНА

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

Финансов резултат от
минали години

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

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

Финансов резултат за текущия период

61651

Увеличение

Изменение за сметка на собствениците

61640
61650

61630

Грешки

Салдо след промени в счетоводната
политика и грешки

61620

Промени в счетоводната политика

a
б
Салдо в началото на отчетния период 61610

Показатели

Код на
реда

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2019 ГОДИНА
(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци

Код на
реда

Текуща
година

Предходна
година

б

1

2

а
I. Наличност на паричните средства в началото на периода

66200

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

66211

Получени дарения без условия

66212

Постъпления от членски внос

66213

Постъпления от осигурителни предприятия

66214

Получени обезщетения за застраховане

66215

Постъпления от банкови и валутни операции

66216

Други постъпления

66217

Общо за раздел А

66210

Б. Плащания за нестопанска дейност
Изплатени дарения

66221

Изплатени заплати

66222

Изплатени осигуровки

66223

Плащания по банкови и валутни операции

66224

Плащания за услуги

66225

Други плащания

66226

Общо за раздел Б

66220

В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност

66230

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

66241

Постъпления от клиенти

66242

Постъпления от банкови и валутни операции

66243

Други постъпления

66244

Общо за раздел А

66240

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

66251

Плащания към доставчици

66252

Изплатени данъци

66253

Плащания по банкови и валутни операции

66254

Други плащания

66255

Общо за раздел Б

66250

В. Нетен паричен поток от стопанска дейност

66260

IV. Наличност на парични средства в края на периода

66300

V. Изменение на паричните средства през периода

66400
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

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

1

в началото
на периода
2

на постъпилите
през периода
3

4

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

увеличение
6

7

8

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

Последваща
оценка

9

начислена през
периода
10

отписана
през
периода

Амортизация

(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 31.12.2019 ГОДИНА

11

в края на
периода
(8+9-10)
12

увеличение
13

намаление

Последваща оценка

14

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

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

в т. ч. предоставени аванси

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

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

БРОЙ 3
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 0 7   

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

2а

2б

Постъпили
поради извънредни и други
събития*

3

Общо

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

(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

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

Отчетна стойност

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2019 ГОДИНА

208

Продукти от развойна дейност ( код 6110 )

а

Показатели

Раздел I. Нематериални активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 3

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

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
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

Земи под сгради и постройки

Земи ( код 6211 )

0300

а

Земи и сгради ( код 6210 )

Код на
реда

Показатели

Раздел II. Дълготрайни материални активи

БРОЙ 3
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 0 9   

0572

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

2б

Постъпили чрез покупка, бартер, безвъзмездно,
Постъпили
апортни вноски, финансов лизинг, произведени
поради
извънредни и
и задържани за собствено използване от
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:

210

* 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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 3

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

62020

62010

62008

62007

62003

62006

62005

62002

62009

б

1

Общо
(2+3+4+5
+6+7+8)

x

2

Земи

x

3

x

4

x

5

x

6

x

7

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

Дълготрайни материални активи

x

8

Други

x

9

Общо
(10+11)

x

10

Програмни
продукти

x

11

Други

Нематериални дълготрайни активи

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

ВЕСТНИК

Ръководител:
Съставител:

Дата:

ДЪРЖАВЕН

* 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
01.01.2019 г.
Отчетна стойност на постъпилите
дълготрайни активи през 2019 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 2019 г.
Излезли чрез продажба, бартер,
безвъзмездно, апортни вноски
Излезли поради извънредни и други
събития **
Дълготрайни активи по отчетна стойност към
31.12.2019 г.
Дълготрайни активи по балансова стойност
към 31.12.2019 г.

Показатели

Код на
реда

(Хил. левове)

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2019 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: .........................................................
...............................................................................................

БРОЙ 3
С Т Р. 2 1 1   

С Т Р.

212

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

СПРАВКА ЗА ЗАЕМИТЕ И НАЧИСЛЕНИТЕ ЛИХВИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ
ПРЕЗ 2019 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
31.12.2018 г. 31.12.2019 г.
31.12.2018 г. 31.12.2019 г.
отчетния
отчетния
период
период
1

2

3

4

5

6

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1 3   
(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
31.12.2018 г. 31.12.2019 г.
31.12.2018 г. 31.12.2019 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:

С Т Р.

214

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

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 2019 г.
/включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността
на употребяваните ДМА от колона 4/

4530

Транспортни средства

4523

Строителни съоръжения и конструкции

х

2

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

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

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

Код на
реда

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2019 г.

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане към 31.12.2019 г.
(незавършено строителство)
в т.ч.
общо
увеличение или
к.(1-2+3-5+7) намаление от
преоценка

(Хил. левове)
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Показатели

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 01.01.2019 г.
(незавършено
строителство)

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2019 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, които през 2019 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 31.12.2019 г. (незавършено строителство) се посочва в колона 7.
По редове се предоставя информация за структурата на разходите и придобитите ДМА по видове: земя; сгради, 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 2019 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 2019 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 2019 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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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 2019 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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УКАЗАНИЯ
Субсидиите са текущи безвъзмездни плащания, които сектор „Държавно управление“ или институциите на Европейския съюз извършват
към резидентни производители.
„Субсидии 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.
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СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ
КЪМ 31.12.2019 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

х
х
х
х

х
х
х
х

2003

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
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;
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 и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;
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
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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 и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;
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

в т.ч. търговски банки
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;
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

2083

х

х

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

х

2090

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
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;
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 и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;
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

х
х
х
х

х
х
х
х

2113

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
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Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *

(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Сума на
задълженията

б

1

a

Степен на
изискуемост
до една
година

над една
година

2

3

4. Задължения по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)

2170

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;
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

2171

2173
2174

х

х

5. Задължения към персоналa (вкл. начислени лихви)

2180

х

х

2172

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
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;
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

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

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 31.12.2019 ГОДИНА

Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

б

1

a
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
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; 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

2312

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2313

2314
2315
2320

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2321

Търговски банки и фондове на паричния пазар
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; 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

2322

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

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

2323

2324
2325
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
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; 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

2362

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367

2363

2364
2365

Стойност
преди
последна
преоценка
2

(Хил. левове)
Преоценена стойност към
31.12.2019
3

БРОЙ 3
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ВЕСТНИК

С Т Р. 2 2 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
31.12.2019
3

2370

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2371

Търговски банки и фондове на паричния пазар
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; 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

2372

2374
2375

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:

2373

2377
2380

х

2381

х

2382

х

2383

х

2384
2385

х
х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

х

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления
Търговски банки и фондове на паричния пазар
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и
национални инвестиционни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; 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

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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БРОЙ 3

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2019 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 3
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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 2019 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 еквивалент 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 еквивалент 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 ЧЛЕНОВЕТЕ И ДОБРОВОЛНИТЕ СЪТРУДНИЦИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

Показатели

Код на реда

Брой

а

б

1

Членове - общо

66270

- физически лица

66271

- юридически лица

66272

Доброволни сътрудници

66280

Отработени часове от доброволни сътрудници

66290

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

Справката се попълва от всички предприятия с нестопанска цел. Тя съдържа информация за техните членове и доброволни сътрудници
към края на отчетната 2019 година. На код 66270 се записва общият брой членове (физически и юридически лица) на съюзи,
федерации, сдружения, камари, асоциации, движения, клубове и др. като сбор от код 66271 и код 66272. На код 66271 се записва броят
на членуващите физически лица, а на код 66272 – броят на юридическите лица – членове на съответната организация с нестопанска
цел. На код 66280 се записва броят на заетите на доброволни начала сътрудници в предприятията с нестопанска цел. Това са лица,
работещи, без да получават възнаграждение за положения труд. На код 66290 се посочват действително отработените часове на
доброволно заетите сътрудници за отчетната 2019 година. В случай, че предприятието не разполага с точна информация за техния
брой, необходимо е да се направи приблизителна оценка.

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 / ТРРЮЛНЦ

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 2019 ГОДИНА

Обслужвана икономическа дейност (двузначен код по КИД - 2008)

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

БРОЙ 3
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321

Друг персонал, зает с НИРД

а

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

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

б

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

Естествени
науки

(Среден брой през годината)

ДЪРЖАВЕН

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

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

311

1

общо

Общо

Селскостопански
и ветеринарни
науки

234

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 3

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 3
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 3 5   
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БРОЙ 3

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, фирми, научни институти и организации, Българската академия на науките,
Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници и други организации на самостоятелен баланс, които
независимо от вида на основната си дейност през 2019 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 31.12.2019 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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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 951
от 26 ноември 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 18 съгласно протокол № 23 от
7.11.2019 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87, чл. 71, ал. 1 и 2 и ал. 3, т. 1 и
чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, Протокол от изпитване № 8140741313609 от 18.07.2019 г.,
издаден от Изпитвателен център „Алми Тест“,
София, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на надуваем
продукт за сядане – плаваща седалка с волан,
предназначен за използване от деца, с два отвора, през които минават краката на детето, с
цветни картинки и надпис SEA 700, с надписи
върху опаковката на продукта, съответно: Beach
way, Ref. CY17375, wise comersio, Internacional
IDTA, CNP 1, 11.918.777/002-37 Origem; China,
баркод 786931617353753, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на
потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Съгласно Изпитвателен център „Алми Тест“,
София, удостоверяващ, че стоката – плаваща
седалка с волан, модел CY17375, произход Китай,
баркод 7869316173753, „не издържа изпитването“
по следните показатели от стандарт БДС EN
13138-3: „Помощни средства за обу чение по
плуване. Част 3: Изисквания за безопасност
и методи за изпитване на помощни средства
за обучение по плуване, в които децата се поставят седнали“:
– т. 5.2.1.1 „Форма“, т ъй като изделието
създава впечатление, че е играчка;
– т. 5.2.1.2 „Цвят, декорации“, тъй като има
цветни украси и няма отпечатани предупреждения и маркировки по БДС EN 13138-3, т. 7.2;
– т. 5.2.5 „Вентили и запушалки“, тъй като
изделието не е снабдено със самозапушващ се
вентил;
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– т. 5.3 „Оразмеряване“, тъй като няма отпечатана маркировка за оразмеряване по БДС
EN 13138-3, т. 7;
– т. 5.4.2 „Устойчивост на пробиване“.
Предвид посочените несъответствия съществува сериозен риск от удавяне на детето.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от удавяне.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали настоящата заповед
е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

56

Председател:
Д. Маргаритов

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 1325-ГФ
от 23 декември 2019 г.
На основание чл. 555, ал. 1 във връзка с
чл. 554, т. 1 и чл. 563, ал. 2 – 5, чл. 563, ал. 1,
т. 1 от КЗ, чл. 13, ал. 1, т. 30 от ЗКФН, чл. 71 и
чл. 180, ал. 1 от АПК Комисията за финансов
надзор реши:
1. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по чл. 461, т. 1
от Кодекса за застраховането за 2020 г., на
10,50 лв. за всяко отделно моторно превозно
средство, във връзка с чието използване е сключена задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите, включително
гранична застраховка „Гражданска отговорност“
на автомобилистите.
2. Вноската по т. 1 към Гаранционния фонд
да се записва на отделен ред в застрахователната полица.
3. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България
за д ъ л ж и т е л на зас т ра ховк а „Злопол у к а“ на
пътниците в средствата за обществен превоз
по чл. 461, т. 2 от Кодекса за застраховането за
2020 г., на 0,15 лв. за всяко място, без мястото
на водача, за което е сключена задължителна
застраховка.
4. Определя срок за превеждане на вноските по т. 1 и 3 по сметка на Гаранционен фонд,
както следва: ежемесечно до 10-о число на

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

втория месец след месеца на сключването на
застраховките.
5. При разсрочено плащане на премията по
задължителните застраховки цялата дължима
вноска към ГФ по т. 1 и 3 се начислява и се
събира с първата вноска на премията съгласно
чл. 555, ал. 1 от КЗ.
6. Определя размера на вноската по чл. 563,
ал. 2, т. 3 от КЗ на всички застрахователи по
чл. 520, ал. 1 от КЗ за 2020 г. относно финансирането на Обезпечителния фонд във връзка
с чл. 563, ал. 1, т. 1 от КЗ: За всяко моторно
превозно средство, във връзка с което е сключена застраховка по т. 10.1, раздел II, буква „А“
от приложение № 1, за съответната година – по
2,50 лв.
7. Вноската по т. 6 да се заплаща от застраховащия заедно със застрахователната премия
или с първата вноска от нея и да се посочва на
отделен ред в застрахователната полица съгласно
чл. 563, ал. 5 от КЗ.
8. Застрахователите превеждат дължимата
годишна вноска по т. 6 в срок до 31 май на годината, следваща годината, за която се отнася
вноската, съгласно чл. 563, ал. 3 от КЗ.
На основание чл. 179 от АПК срокът за оспорване на общия административен акт е едномесечен считано от датата на съобщаването. На
основание чл. 133, ал. 3 от АПК компетентният
съд, пред който решението на КФН подлежи на
оспорване, е Административният съд – Софияград, в качеството му на административен съд,
в района на който е седалището на КФН.
На основание чл. 179 от АПК и предвид
приложения ред за съобщаване на решението
същото може да се оспори пред компетентния
съд в 14-дневен срок от отделните съобщения до
лицата, участвали в производството пред КФН.
Съгласно чл. 180, ал. 1 от АПК решението
на КФН подлежи на изпълнение от момента на
съобщаването му, като оспорването не спира
изпълнението му.
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Председател:
Б. Атанасов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 59
от 19 декември 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 и 6
от Наредбата за търговете и конкурсите и свое
Решение № 1251 от 25.10.2018 г. (ДВ, бр. 94 от
2018 г.) Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс на един етап за продажба на общински
нежилищен имот със стопанско предназначение,
представляващ: „Дворно място, за което е отреден УПИ I – „За основно училище“, от кв. 25
по плана на с. Присово, заедно с построена в
него сграда (бивше училище)“ – собственост на
Община Велико Търново, при минимална конкурсна цена за обекта 404 800 лв., в която сума
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не е включена стойността на дължимия ДДС
(сделката се облага частично с ДДС), от която:
стойността на сградите и прилежащия към тях
терен е в размер 359 238,82 лв., а стойността
на урегулирания поземлен имот (намалена със
стойността на прилежащия към сградите терен)
е в размер 45 561,18 лв.
2. Като участници в процедурата по т. 1 не
се допускат:
2.1. Обединения, които не са юридически лица.
2.2. Юридически лица, които са обявени в
несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност, или са в процедура по ликвидация,
или са сключили извънсъдебно споразумение с
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или са преустановили дейността си.
2.3. Лица, които имат задължения за данъци и
задължителни осигурителни вноски по смисъла
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс и за лихвите по тях към
държавата и/или към Община Велико Търново,
и/или към общината по постоянния адрес/седалището на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен, доказани с влязъл
в сила акт на компетентен орган.
3. Приема конкурсна документация, проект
на договор и утвърждава следните условия към
участниците в конкурса:
3.1. Обектът да бъде използван за социални
услуги за срок не по-малък от 10 години считано
от датата на издаване разрешение за ползване,
като с приоритет е предоставяне и извършване
на социалната услуга „Дом за стари хора“.
3.2. Да представи бизнес план за преустройство
и срок за въвеждане в експлоатация на обекта
считано от датата на подписване на договора;
в бизнес плана да се посочат размерът, видът и
срокът за изпълнение на инвестициите, както
и работните места, които ще бъдат разкрити,
и срок, за който ще бъдат поддържани. Предложенията на спечелилия конкурса участник
да се включат в договора за продажба като
задължение на купувача.
3.3. Да поеме задължение, че няма да отчуждава под каквато и да е форма собствеността
на обекта за срока на изпълнение на поетите
съгласно представения бизнес план ангажименти.
3.4. Да декларира съгласие по реда на чл. 34а
от ЗПСК за налагане на обезпечение – законна
ипотека, върху обекта за приватизация, с която се обезпечава изпълнението на поетите с
приватизационния договор задължения, вкл. и
плащането на договорените неустойки.
3.5. В 20-дневен срок от датата на връчване
на заповедта на кмета на община Велико Търново за определяне на купувач да представи на
продавача декларация за произхода на средствата
по реда на чл. 7, ал. 3 и 4 от ЗПСК, отговаряща
на всички изисквания на наредбата, издадена на
основание чл. 7, ал. 4 от същия закон.
3.6. Обстоятелствата по т. 2.2 от настоящото
решение се установяват с удостоверения, издадени от съответния окръжен съд по седалището на
юридическото лице и чрез справка за вписаните
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обстоятелства и за обявените актове за юридическите лица в търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел.
3.7. Обстоятелствата по т. 2.3 от настоящото
решение се установяват с удостоверения, издадени от съответната ТД на НАП по постоянния
адрес/седалището на у частника, от Община
Велико Търново и от съответната община по
постоянни я адрес/седа лището на у частника
или от съответния орган за установяване на
тези задължения съгласно законодателството
на държавата, в която участникът е установен.
4. Определя цена за продажба на конкурсната
документация в размер 300 лв. (с ДДС), която
се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130
3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.
Конкурсната документация да се получава след
представяне в ОбАП на документ за извършено
плащане – стая 419 в сградата на Община Велико
Търново. Закупилите документация получават
сертификат за регистр ация.
5. Определя депозит за участие в конкурса в
размер 121 440 лв., който следва да бъде внесен
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико
Търново, BIC код SOMB BGSF.
6. Определя срокове и място за участие в
конкурса:
а) закупуване на документация, разяснения по
процедурата и разрешение за оглед на обекта от
ОбАП – стая 419 в сградата на Община Велико
Търново – краен срок 21 дни след обнародване
на това решение в „Държавен вестник“, като в
случай че така определеният краен срок съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния
работен ден, предхождащ тази дата;
б) внасяне на депозит за участие по указания
в предходната точка ред – краен срок до 16 ч. на
деня, предхождащ деня за подаване на оферти;
в) подаване на оферти в ОбАП – стая 419 в
сградата на Община Велико Търново – краен
срок 28 дни след обнародване на това решение
в „Държавен вестник“, като в случай че така
определеният краен срок съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ тази дата;
г) в случай че няма кандидати за участие
или има подадена само една оферта, посочените
срокове се удължават с 14 дни;
д) действия по спазване на определените
срокове се извършват само в работни дни и
в работното време на Община Велико Търново – сутрин от 8,30 ч. до 12 ч. и следобед от
13 ч. до 17 ч.
7. Участниците в конкурса изготвят офертите
си в съответствие с конкурсната документация,
определените с това решение ред, срокове и
дадените им указания. Офертите заедно с придружаващите ги документи се подават лично
от кандидатите за участие или чрез нотариално
упълномощени от тях лица. Документи, внесени от неупълномощени лица или представени
чрез пощенски и куриерски услуги или по друг
начин, не се разглеждат.
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8. За п ла ща нет о на дог оворената цена и
сключването на договор за продажба на обекта се извършват в 30-дневен срок от датата на
влизане в сила на решението за определяне на
купувач. Дължимата сума заедно с начисления
ДДС, представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит, се заплаща
в левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124
7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.
Непарични платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните услови я: нача лна вноска – не
по-малка от 30 на сто от предложената от определения купувач продажна цена (без ДДС),
срок за издължаване на остатъка от продажната цена – до 24 месеца считано от датата
на сключване на договора на равни вноски,
всяка от които е дължима през не повече от
шест месеца считано от предходната вноска по
разсроченото плащане, при издължаването на
началната вноска купувачът заплаща и пълния
размер на дължимия ДДС, собствеността на
имота се прехвърля на купувача с подписването
на договора, като за периода до окончателното
изплащане на определената цена имотът се
ипотекира в полза на продавача.
9. В случай на отказ на участника, спечелил
конкурса, да извърши заплащане и да подпише
договор в 30-дневен срок от обявяването му за
спечелил конкурса, внесеният от него депозит
не се възстановява. Депозитите на останалите
участници се възстановяват в 5-дневен срок след
изтичане на срока за обжалване.
10. Възлага на общинската агенция за приватизация да организира приватизационната
сделка за обекта по установения от закона ред,
Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове
и конкурси, ск лючване на приватизационни
сделки и следприватизационен контрол в Община Велико Търново, приета от Общинския
съвет – гр. Велико Търново, и това решение на
общинския съвет.
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Председател:
В. Спирдонов

ОБЩИНА КАМЕНО
РЕШЕНИЕ № 3-23
от 16 декември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 109, ал. 1,
т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, акт № 54-0089 от 10.09.2019 г. за приключило обявяване на
проекта, протокол-решение № 10 от 1.10.2019 г.
по т. 2, 3 и 4 от дневния ред на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Пътна връзка към обект „Бензиностанция и мотел“ в ПИ
015019, м. Браницата, в землището на с. Вратица
на АМ „Тракия“ при км 338+520 ляво“.
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2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Електропровод за захранване на ПИ 015019, местност
Браницата, в землището на с. Вратица“.
3. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Водопровод
за захранване на ПИ 015019, местност Браницата,
в землището на с. Вратица“.
4. Допуска предварително изпълнение на
решенията по т. 1, 2 и 3.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет –
гр. Камено, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
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Председател:
Р. Балтаджиев

ОБЩИНА САДОВО
РЕШЕНИЕ № 19
от 9 декември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № VI, взето с
протокол № 19 от 15.11.2019 г. на ОЕСУТ при
Община Садово, Общинският съвет – гр. Садово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на подземен линеен
обект на техническата инфраструктура – трасе на
новопроектиран уличен водопровод за захранване на урегулиран поземлен имот (УПИ) I-013072,
база за съхранение на земеделска продукция, в
землището на с. Милево, преминаващ по полски
пътища с № 013064 и 018044 – публична общинска собственост, нанесено на проекта в зелен
цвят и определено с координати на чупките.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица по реда на чл. 215 от ЗУТ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Ж а лби те се подават ч рез Общ инск и я
с ъв е т – г р. С а дов о, до А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Пловдив, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

3

Председател:
Ат. Телчаров

РЕШЕНИЕ № 21
от 9 декември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № ІV, взето с
протокол № 15 от 13.09.2019 г. на ОЕСУТ при
Община Садово, Общинският съвет – гр. Садово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на подземен линеен
обект на техническата инфраструктура – трасе
на новопроектирана оптична кабелна линия
от съществуващ оптичен кабел, преминаващ
през ПИ 000309 до ПИ 073037 в землището на
с. Чешнегирово, община Садово, преминаващо
по полски пътища с № 000309, 000388 и 000386
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в землището на с. Чешнегирово – публична
общинска собственост, нанесено на проекта
в червен цвят и определено с координати на
чупките.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица по реда на чл. 215 от ЗУТ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават чрез Общинския съвет –
гр. Садово, до Административния съд – Пловдив, по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

4

Председател:
Ат. Телчаров

256. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31.12.2019 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
14 543 491
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
3 456 339
Инвестиции в ценни книжа
30 574 361
Всичко активи:
48 574 191
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
19 104 920
Задължения към банки
13 372 652
Задължения към правителството
и бюджетни организации
8 101 111
Задължения към други депозанти
1 845 222
Депозит на управление „Банково“
6 150 286
Всичко пасиви:
48 574 191
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31.12.2019 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
44 893
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 029 471
Дълготрайни материални и
нематериални активи
125 462
Други активи
19 560
Депозит в управление „Емисионно“ 6 150 286
Всичко активи:
8 369 672
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 394 229
Други пасиви
261 591
Всичко задължения
3 655 820
Основен капитал
20 000
Резерви
4 848 056
Неразпределена печалба
-154 204
Всичко собствен капитал:
4 713 852
Всичко пасиви:
8 369 672
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
47
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23. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията съобщава,
че е издал Заповед № РС-130 от 23.12.2019 г. за
допълване на Разрешение за строеж № РС-56 от
9.10.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, издадено на Държавно
предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за обект: „Реконструкция на
гаров комплекс Карнобат“ от проект „Подготовка
на проект „Рехабилитация на жп участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, Позиция 10 „Ремонт на
сгради и съоръжения в гаров комплекс Карнобат“,
с местонахождение ПИ с ид. 36525.704.1 и ПИ
36525.703.2 по КККР на гр. Карнобат, община
Карнобат, област Бургас, за подобекти: Приемно
здание, Пешеходен подлез и Перони 1, 2 и 3, с
предварително изпълнение при условията на чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.
Предварителното изпълнение може да се обжалва
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) пред Върховния административен съд (ВАС). На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред ВАС в 30-дневен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
101
44. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С190022-091-0001013 от 4.12.2019 г. възлага на
Зорница Севделинова Димитрова следния недвижим имот: самостоятелен обект – апартамент,
КИД 12259.1019.84.3.5, състоящ се от две стаи,
хол, кухня и необходимите сервизни помещения,
площ 92,75 кв. м, намиращ се във Враца, община
Враца, област Враца, ул. Никола Войводов № 10,
вх. Б, ап. 10, и с описание по акт за собственост:
апартамент № 10 в жилищна сграда – блок, с
граници при съседи на апартамента: Георги
Вацов, двор, стълбище, заедно със зимнично
помещение № 23 с площ 12,93 кв. м при съседи:
Христо Бойчев, двор, коридор, мазе на ТПК,
заедно с 6,63 % идеални части от общите части
на сградата заедно със съответното право на
строеж, придобит с нотариален акт № 11, том V,
дело № 1844 от 26.06.1996 г.
17
512. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление изх.
№ С190022-091-0000842/18.10.2019 г. възлага на
„Мирос“ – ЕООД, с ЕИК 113055072, адрес: гр. Перник, община Перник, област Перник, ул. Граово
№ 44, представлявано от  Росен Йорданов Асенов,
следния недвижим имот: сгради – производствени № 2 и № 3, намиращи се в гр.  Брезник,
община Брезник, област Перник, поземлен имот
№ 06286.501.1459, на по един етаж, ЗП 148 кв. м,
построени 1967 г., с право на строеж върху имота при граници на имота: от изток – път, от
запад – имот пл. № 1232, от север – шосе Перник – Брезник, и от юг – път,  за сумата 8010 лв.
Описание на имота по скица № 15-1120902 от
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9.12.2019 г. на Службата по геодезия, картография
и кадастър – Перник: сграда 06286.501.1459.2, ЗП
27 кв. м, брой надземни етажи – 1, брой подземни
етажи – няма данни, предназначение: друг вид
обществена сграда, и сграда 06286.501.1459.3, ЗП
48 кв. м, брой надземни етажи – 1, брой подземни
етажи – няма данни, предназначение: селскостопанска сграда, намираща се в гр. Брезник,
община Брезник, област Перник, поземлен имот
с идентификатор 06286.501.1459, с право на строеж
върху имота при съседи: 06286.104.27, 06286.77.8,
06286.501.1460, 06286.501.1838, 06286.104.19. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението, което подлежи на вписване от
съдията по вписванията  по местонахождението
на имота.
95
514. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление изх.
№ С190022-091-0000841 от 18.10.2019 г. възлага на
Михаил Димитров Малинов с ЕГН 8809103786,
адрес: гр. Брезник, община Брезник, област Перник, ул. Разцвет № 9, следния недвижим имот:
сграда № 1, намираща се в гр. Брезник, община
Брезник, област Перник, имот № 06286.501.1459,
на два етажа, ЗП 72 кв. м, построена 1942 г., с
право на строеж върху имота при граници на
целия имот: от изток – път, от запад – имот пл.
№ 1232, от север – шосе Перник – Брезник, от
юг – път, за сумата 11 997,97 лв. Описание на имота
по скица № 15-1120902 от 9.12.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Перник:
сграда 06286.501.1459.1, застроена площ 74 кв. м,
брой надземни етажи – 1, брой подземни етажи – няма данни, предназначение: жилищна
сграда – еднофамилна, намираща се в гр. Брезник,
община Брезник, област Перник, поземлен имот
с идентификатор 06286.501.1459, с право на строеж
върху имота при съседи: 06286.104.27, 06286.77.8,
06286.501.1460, 06286.501.1838, 06286.104.19. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението, което подлежи на вписване от
съдията по вписванията  по местонахождението
на имота.
96
515. – Националната агенция за приходите,
Териториална агенция – София, на основание
чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление изх.
№ С190022-091-0000841 от 18.10.2019 г. възлага на
Елизабета Кирилова Димитрова с ЕГН 6610183792,
адрес: гр. Брезник, община Брезник, област
Перник, ул. Разцвет № 9, следния недвижим
имот: сграда – производствена, намираща се в
гр. Брезник, община Брезник, област Перник,
поземлен имот № 06286.501.1459, сграда № 4, на
1 етаж, ЗП 49 кв. м, построена 1942 г., с право на
строеж върху имота при граници на целия имот:
от изток – път, от запад – имот пл. № 1232, от
север – шосе Перник – Брезник, от юг – път, за
сумата 3797,97 лв. Описание на имота по скица
№ 15-1120902 от 9.12.2019 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник:  сграда
06286.501.1459.4, застроена площ 83 кв. м, брой
надземни етажи – 1, брой подземни етажи – няма
данни, предназначение – хангар, депо, гараж,
намираща се в гр. Брезник, община Брезник,
област Перник, поземлен имот с идентификатор
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06286.501.1459, с право на строеж върху имота
при съседи: 06286.104.27, 06286.77.8, 06286.501.1460,
06286.501.1838, 06286.104.19. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението,
което подлежи на вписване от съдията по вписванията  по местонахождението на имота.
94
516. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление изх.
№ С190022-091-0000841 от 18.10.2019 г. възлага на
„Граово Транс Лес“ – ЕООД, с ЕИК 205026022,
адрес: гр. Брезник, община Брезник, област
Перник, ул. Разцвет № 9, следния недвижим
имот: сграда – производствена № 8, намираща
се в гр.  Брезник, община Брезник, област Перник, поземлен имот № 06286.501.1459, на един
етаж, ЗП 31 кв. м, построена 1967 г., с право на
строеж върху имота при граници на целия имот:
от изток – път, от запад – имот пл. № 1232, от
север – шосе Перник – Брезник, от юг – път, за
сумата 5217,99 лв. Описание на имота по скица
№ 15-1120902 от 9.12.2019 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник: сграда
06286.501.1459.8, застроена площ 35 кв. м, брой
надземни етажи – 1, брой подземни етажи – няма
данни, предназначение: селскостопанска сграда,
намираща се в гр. Брезник, община Брезник,
област Перник, поземлен имот с идентификатор
06286.501.1459, с право на строеж върху имота
при съседи: 06286.104.27, 06286.77.8, 06286.501.1460,
06286.501.1838, 06286.104.19. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението,
което подлежи на вписване от съдията по вписванията  по местонахождението на имота.
97
7. – Химикотехнологичният и металургичен
университет – София, отменя обявения в „Държавен вестник“ (бр. 101 от 2019 г.) конкурс за професор по 5.11. Общо инженерство (Технология на
биологично активните вещества) – един, и обявява
конкурси за главни асистенти по: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизация
на инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране) – един; 5.11. Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества) – един;
професор по 5.11. Биотехнологии (Технология на
биологично активните вещества) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Документи – в ХТМУ,
бул. Климент Охридски № 8, сграда „А“, ет. 2,
кабинет 205, тел.: 81 63 120 и 81 63 136.
79
6. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН, София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност доцент по 05.08.01.
Театрознание и театрално изкуство (история на
българския театър), област на висше образование
8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство – един за нуждите на
сектор „Театър“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи
се подават в института, София, ул. Кракра № 21;
справки – на тел. 02/944 24 14.
18
7. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
проект на устройствен план – план за регулация и застрояване, м. Витоша – ВЕЦ Симеоно-
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во, кв. 114, нов УПИ ІІ-1290 „за ЖС“, кв. 115,
нов УПИ ІІ-1290 „за ЖС“, ПИ с идентификатор
68134.905.1290 по КККР и изменение профила
на улична регулация по о.т. 538 – о.т. 537 и о.т.
570. Проектът е изложен в район „Лозенец“. 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 главния архитект на Столичната община чрез
район „Лозенец“.
32
77. – Община Благоевград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на външно ел. захранване до имоти с
№ 029020, 029021, 029022 и 029019, м. Сиврийте,
землище на с. Българчево, община Благоевград,
преминаващо и ограничаващо ползването на
имот с № 000200 (напоителен канал – общинска
собственост) и № 065011 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) в
землището на с. Българчево, община Благоевград.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Благоевград.
Проектът се намира в стая 219 в сградата на
Община Благоевград.
43
210. – Община гр. Брезник, област Перник,
дирекция „ТСУ и ЕИ“, на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ обявява на заинтересуваните страни, че е
постъпило заявление вх. № 7000-514/18.12.2019 г. от
„Трейс Рисорсиз“ – ЕООД, за приемане и одобряване на изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе и
сервитут на система от 6 броя шахтови кладенци,
тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел. захранване 20 kV на помпена станция
в УПИ І-49.84 „За производствени, складови
дейности и техническа инфраструктура“ в кв. 132
по ПУП – ПРЗ на гр. Брезник. ПУП – парцеларен план предвижда трасето на водопроводите
да премине през ПИ с № 06286.49.5, 06286.49.11,
06286.49.81, 06286.49.70, 06286.49.83 по КККР на
гр. Брезник, представляващи земеделска земя
с НТП „Нива“, ПИ с № 06286.49.66 по КККР на
гр. Брезник, представляващ земеделска земя с
НТП „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, ПИ с № 06286.49.71 по КККР на гр. Брезник,
представляващ територия, заета от води и водни
течения, с НТП „Водно течение, река“ и ПИ с
№ 06286.49.72 по КККР на гр. Брезник, представляващ земеделска земя с НТП „Деградирала
орна земя“. Четири броя от шахтовите кладенци
ще се изграждат в територията на землището на
гр. Брезник. В землището на с. Конска, община
Брезник, ще се изградят два броя шахтови кладенци, като трасето на водопроводите ще премине
през ПИ с № 41126.13.106, 41126.13.107, 41126.13.108,
41126.57.4 по КККР на с. Конска, представляващи
земеделска земя с НТП „Нива“, ПИ с № 41126.0.292
по КККР на с. Конска, представляващ земеделска земя с НТП „За селскостопански, горски,
ведомствен път“, ПИ с № 41126.0.301 по КККР
на с. Конска, представляващ земеделска земя с
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НТП „Изоставена орна земя“, ПИ с № 41126.0.302
по КККР на с. Конска, представляващ територия
на транспорта с НТП „За местен път“, и ПИ с
№ 41126.0.299 по КККР на с. Конска, представляващ територия, заета от води и водни течения, с
НТП „Водно течение, река“. Изработеният проект
на ПУП – ПП се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ“
при Община Брезник и може да бъде прегледан
всеки присъствен ден. Заинтересуваните страни в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП – ПП
до общинската администрация – Брезник, на
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
44
2. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 1 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4, 5 и
13 от ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за
строеж № 95 от 31.12.2019 г. за строеж: „Преустройство на базова станция за глас и/или данни на
„БТК“ – ЕАД, с № 4050 Varna Airport“, попадащ
в ПИ 00182.307.32 по КККР на летище Варна,
на територията на община Аксаково и община
Варна, област Варна. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересованите лица пред Административния съд – Варна, в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
областния управител на област с административен
център Варна.
80
17. – Община гр. Дупница, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава
на заинтересуваните, че са изработени и приети
помощен план и план на новообразуваните имоти
по § 4к от ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Джерман,
община Дупница, област Кюстендил. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата
ги документация до кмета на община Дупница.
Плановете са изложени в сградата на Община
Дупница, пл. Свобода, ет. 1, стая № 4.
5
20. – Община гр. Дупница, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава
на заинтересуваните, че са изработени и приети
помощен план и план на новообразуваните имоти
по § 4к от ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Блатино,
община Дупница, област Кюстендил. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата
ги документация до кмета на община Дупница.
Плановете са изложени в сградата на Община
Дупница, пл. Свобода, ет. 1, стая № 4.
10
2. – Община гр. Искър, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен (ПУП – ПП) за разширение на трасе на съществуващ общински път
„PVN 3082 (ІІ-13, Искър – Долни Дъбник) – (ІІІ1307) Искър“ с изграждане на канална мрежа
за оптични кабели за широколентов достъп.
Трасето на пътя е с дължина 2486 м в земли-
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щето на гр. Искър. Засегнати от сервитута на пътя
са общински имоти: пасища, мери № 55782.47.1;
55782.47.3; 55782.47.10; 55782.47.21; 55782.47.30;
55782.47.33; 55782.47.35; 55782.47.37; 55782.47.42;
55782.47.57; 55782.47.62; 55782.47.63; полски пътища
№ 55782.47.15; 55782.47.20; 55782.47.25; 55782.47.34;
55782.47.36; 55782.47.39; 55782.36.545; мес т ни
пътища № 55782.47.86; 55782.47.88; 55782.47.89;
МЗХ – стопански двор № 55782.47.61; 55782.47.85;
55782.47.87; складов терен – държавна собственост, № 55782.47.65; „Флора 2004“ – ООД – ПИ
№ 55782.47.58. Проектната документация се намира в стая 212 на Община Искър. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
45
1. – Община Кочериново на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересовани лица, че са изработени помощен план и
план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
от ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Бураново, община Кочериново, област Кюстендил, приети с
протокол № РД-18-191 от 15.11.2019 г. на комисия,
назначена със Заповед № РД-20-290 от 5.11.2019 г.
на областния управител на област Кюстендил.
Плановете се намират в Община Кочериново, ет. 1,
стая № 12. В едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и
възражения по плановете и придружаващата ги
документация до кмета на община Кочериново
на основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ.
48
2. – Община Кочериново на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересовани лица, че са изработени помощен план и
план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
от ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил, приети с
протокол № РД-18-190 от 15.11.2019 г. на комисия,
назначена със Заповед № РД-20-290 от 5.11.2019 г.
на областния управител на област Кюстендил.
Плановете се намират в Община Кочериново, ет. 1,
стая № 12. В едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и
възражения по плановете и придружаващата ги
документация до кмета на община Кочериново
на основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ.
49
3. – Община Кочериново на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересовани лица, че са изработени помощен план и
план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
от ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Драгодан, община Кочериново, област Кюстендил, приети с
протокол № РД-18-192 от 15.11.2019 г. на комисия,
назначена със Заповед № РД-20-290 от 5.11.2019 г.
на областния управител на област Кюстендил.
Плановете се намират в Община Кочериново, ет. 1,
стая № 12. В едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и
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възражения по плановете и придружаващата ги
документация до кмета на община Кочериново
на основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ.
50
4. – Община Кочериново на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересовани лица, че са изработени помощен план и
план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
от ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Мурсалево,
община Кочериново, област Кюстендил, приети с
протокол № РД-18-193 от 15.11.2019 г. на комисия,
назначена със Заповед № РД-20-290 от 5.11.2019 г.
на областния управител на област Кюстендил.
Плановете се намират в Община Кочериново, ет. 1,
стая № 12. В едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и
възражения по плановете и придружаващата ги
документация до кмета на община Кочериново
на основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ.
51
153. – Община К юс тен ди л на основание
чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план
(ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ)
по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗСПЗЗ за землището на с. Радловци,
община Кюстендил, област Кюстендил. Плановете
(ПП и ПНИ) са приети с протокол рег. № РД18-199/15.11.2019 г. на комисия, назначена със
Заповед № РД-20-291 от 5.11.2019 г. на областния
управител на област Кюстендил. Възложител
на изработването на плановете е областният
управител на област Кюстендил. Плановете се
намират в административната сграда на Община
Кюстендил, ет. 1, стая № 21. В едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 5
от ППЗСПЗЗ.
60
154. – Община К юстен ди л на основание
чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички
заинтересувани лица, че са изработени помощен
план (ПП) и план на новообразуваните имоти
(ПНИ) по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ за землището на
с. Полска Скакавица, община Кюстендил, област
Кюстендил. Плановете (ПП и ПНИ) са приети с
протокол рег. № РД-18-200/15.11.2019 г. на комисия,
назначена със Заповед № РД-20-291 от 5.11.2019 г.
на областния управител на област Кюстендил.
Възложител на изработването на плановете е
областният управител на област Кюстендил. Плановете се намират в административната сграда
на Община Кюстендил, ет. 1, стая № 21. В едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на община Кюстендил на основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ.
61
155. – Община К юс тен ди л на основание
чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план
(ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ)
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по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗСПЗЗ за землището на с. Лелинци,
община Кюстендил, област Кюстендил. Плановете
(ПП и ПНИ) са приети с протокол рег. № РД18-201/15.11.2019 г. на комисия, назначена със
Заповед № РД-20-291 от 5.11.2019 г. на областния
управител на област Кюстендил. Възложител
на изработването на плановете е областният
управител на област Кюстендил. Плановете се
намират в административната сграда на Община
Кюстендил, ет. 1, стая № 21. В едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 5
от ППЗСПЗЗ.
62
156. – Община К юстен ди л на основание
чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план
(ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ)
по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗСПЗЗ за землището на с. Дворище,
община Кюстендил, област Кюстендил. Плановете
(ПП и ПНИ) са приети с протокол рег. № РД18-202/15.11.2019 г. на комисия, назначена със
Заповед № РД-20-291 от 5.11.2019 г. на областния
управител на област Кюстендил. Възложител
на изработването на плановете е областният
управител на област Кюстендил. Плановете се
намират в административната сграда на Община
Кюстендил, ет. 1, стая № 21. В едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 5
от ППЗСПЗЗ.
63
157. – Община К юс тен ди л на основа ние
чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички
заинтересувани лица, че са изработени помощен
план (ПП) и план на новообразуваните имоти
(ПНИ) по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ за землището
на с. Долно Уйно, община Кюстендил, област
Кюстендил. Плановете (ПП и ПНИ) са приети с
протокол рег. № РД-18-203/15.11.2019 г. на комисия,
назначена със Заповед № РД-20-291 от 5.11.2019 г.
на областния управител на област Кюстендил.
Възложител на изработването на плановете е
областният управител на област Кюстендил. Плановете се намират в административната сграда
на Община Кюстендил, ет. 1, стая № 21. В едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на община Кюстендил на основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ.
64
158. – Община К юстен ди л на основание
чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план
(ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ)
по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗСПЗЗ за землището на с. Гюе-
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шево, община Кюстендил, област Кюстендил.
Плановете (ПП и ПНИ) са приети с протокол
рег. № РД-18-204/15.11.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-20-291 от 5.11.2019 г. на
областния управител на област Кюстендил. Възложител на изработването на плановете е областният
управител на област Кюстендил. Плановете се
намират в административната сграда на Община
Кюстендил, ет. 1, стая № 21. В едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 5
от ППЗСПЗЗ.
65
159. – Община К юс тен ди л на основа ние
чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички
заинтересувани лица, че са изработени помощен
план (ПП) и план на новообразуваните имоти
(ПНИ) по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ за землището на
с. Гърляно, община Кюстендил, област Кюстендил.
Плановете (ПП и ПНИ) са приети с протокол
рег. № РД-18-205/15.11.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-20-291 от 5.11.2019 г. на
областния управител на област Кюстендил. Възложител на изработването на плановете е областният
управител на област Кюстендил. Плановете се
намират в административната сграда на Община
Кюстендил, ет. 1, стая № 21. В едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 5
от ППЗСПЗЗ.
66
160. – Община К юс тен ди л на основание
чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план
(ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ)
по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗСПЗЗ за землището на с. Горно
Уйно, община Кюстендил, област Кюстендил.
Плановете (ПП и ПНИ) са приети с протокол рег.
№ РД-18-206/15.11.2019 г. на комисия, назначена
със Заповед № РД-20-291 от 5.11.2019 г. на областния управител на област Кюстендил. Възложител
на изработването на плановете е областният
управител на област Кюстендил. Плановете се
намират в административната сграда на Община
Кюстендил, ет. 1, стая № 21. В едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 5
от ППЗСПЗЗ.
67
161. – Общ ина К юс тен ди л на основа н ие
чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички
заинтересувани лица, че са изработени помощен
план (ПП) и план на новообразуваните имоти
(ПНИ) по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ за землището на
с. Берсин, община Кюстендил, област Кюстендил.
Плановете (ПП и ПНИ) са приети с протокол
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рег. № РД-18-207/15.11.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-20-291 от 5.11.2019 г. на
областния управител на област Кюстендил. Възложител на изработването на плановете е областният
управител на област Кюстендил. Плановете се
намират в административната сграда на Община
Кюстендил, ет. 1, стая № 21. В едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 5
от ППЗСПЗЗ.
68
162. – Община К юстен ди л на основание
чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички
заинтересувани лица, че са изработени помощен
план (ПП) и план на новообразуваните имоти
(ПНИ) по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ за землището на
с. Каменичка Скакавица, община Кюстендил,
област Кюстендил. Плановете (ПП и ПНИ) са
приети с протокол рег. № РД-18-208/15.11.2019 г.
на комисия, назначена със Заповед № РД-20-291
от 5.11.2019 г. на областния управител на област
Кюстендил. Възложител на изработването на
плановете е областният управител на област
Кюстендил. Плановете се намират в административната сграда на Община Кюстендил, ет. 1,
стая № 21. В едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и
възражения по плановете и придружаващата ги
документация до кмета на община Кюстендил на
основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ.
69
163. – Община К юстен ди л на основание
чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план
(ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ)
по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗСПЗЗ за землището на с. Скриняно, община Кюстендил, област Кюстендил.
Плановете (ПП и ПНИ) са приети с протокол рег.
№ РД-18-209/15.11.2019 г. на комисия, назначена със
Заповед № РД-20-291 от 5.11.2019 г. на областния
управител на област Кюстендил. Възложител
на изработването на плановете е областният
управител на област Кюстендил. Плановете се
намират в административната сграда на Община
Кюстендил, ет. 1, стая № 21. В едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 5
от ППЗСПЗЗ.
70
164. – Община К юстен ди л на основание
чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички
заинтересувани лица, че е изработен план на
новообразуваните имоти (ПНИ) по § 4к, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби
(ПЗР) на ЗСПЗЗ в изпълнение на Решение № 62
от 13.03.2019 г. на Административния съд – Кюстендил, което потвърждава Решение № 659 от
1.10.2018 г. на Кюстендилския районен съд по
адм. дело № 1006/2018 г. за територии по § 4 от
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ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Драговищица,
община Кюстендил, област Кюстендил. ПНИ е
приет с протокол рег. № РД-18-210 от 15.11.2019 г.
на комисия, назначена със Заповед № РД-20-291
от 5.11.2019 г. на областния управител на област
Кюстендил. Възложител на изработването на
плана е областният управител на област Кюстендил. Планът се намира в административната
сграда на Община Кюстендил, ет. 1, стая № 21. В
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения
по плана и придружаващата го документация до
кмета на община Кюстендил на основание чл. 28б,
ал. 5 от ППЗСПЗЗ.
71
72. – Община Омуртаг на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
на основание Решение № 20 от 28.11.2019 г. на
Общинския съвет – гр. Омуртаг, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект:
„Реконструкция на тласкателен водопровод от
помпена станция „Веренци І подем“ до напорен
водоем „Веренци“ с обем 100 куб. м – с. Веренци,
община Омуртаг“. Трасето на водопровода преминава през ПИ № 10687.14.229, частна собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – пасище,
в землището на с. Веренци; ПИ № 10687.14.230,
частна собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – пасище, в землището на с. Веренци;
ПИ № 10687.14.231, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – пасище, в землището на с. Веренци; ПИ № 10687.14.334, общинска
публична собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – пасище, в землището на с. Веренци;
ПИ № 10687.19.19, общинска публична собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – за
селскостопанск и, горск и, ведомствен път, в
землището на с. Веренци; ПИ № 10687.19.141,
общинска собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Веренци;
ПИ № 10687.19.142, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Веренци; ПИ № 10687.19.280, общинска публична собственост, с трайно предназначение на
територията: земеделска, и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен
път, в землището на с. Веренци; ПИ № 10687.20.1,
частна собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Веренци;
ПИ № 10687.20.2, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Веренци; ПИ № 10687.20.5, частна собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – нива,
в землището на с. Веренци; ПИ № 10687.20.93,
общинска собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – пасище, в землището на с. Веренци;
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ПИ № 10687.20.94, държавна частна собственост,
с трайно предназначение на територията: води и
водни площи, и начин на трайно ползване – за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
в землището на с. Веренци; ПИ № 10687.502.50,
общинска публична собственост, с трайно предназначение на територията: територия за транспорт,
и начин на трайно ползване – за местен път, в
землището на с. Веренци. Трасето на водопровода е с обща дължина 1139,50 м и сервитут с
ширина 3 м от двете страни спрямо оста на
трасето на водопровода. Заинтересованите могат
да се запознаят с проекта, изложен за проучване
в сградата на общинската администрация – гр.
Омуртаг, ет. 2, стая № 17. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община Омуртаг до Административния съд – Търговище.
12
73. – Община Омуртаг на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
на основание Решение № 17 от 28.11.2019 г. на
Общинския съвет – гр. Омуртаг, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Реконструкция на довеждащи водопроводи от водопроводна система „Обител – Чернокапци“ – с. Обител и с. Чернокапци, община
Омуртаг“. Трасето на водопровода преминава
през ПИ № 53062.11.18, собственост: обществени
организации, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – за стопански двор, в землището на с. Обител;
ПИ № 53062.11.27, общинска публична собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – за
селскостопански, горски, ведомствен път, в землището на с. Обител; ПИ № 53062.16.8, държавна
частна собственост, с трайно предназначение на
територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – пасище, в землището на с. Обител;
ПИ № 53062.16.16, общинска собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска,
и начин на трайно ползване – пасище, в землището на с. Обител; ПИ № 53062.16.17, общинска
собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – пасище, в землището на с. Обител; ПИ
№ 53062.16.18, общинска собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – за селскостопански,
горски, ведомствен път, в землището на с. Обител; ПИ № 53062.16.19, общинска собственост, с
трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – пасище, в
землището на с. Обител; ПИ № 53062.16.20, общинска собственост, с трайно предназначение на
територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – пасище, в землището на с. Обител;
ПИ № 53062.17.25, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Обител; ПИ № 53062.17.27, частна собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – нива,
в землището на с. Обител; ПИ № 53062.17.28,
собственост: обществени организации, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
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начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Обител; ПИ № 53062.17.29, частна собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – нива,
в землището на с. Обител; ПИ № 53062.17.30,
частна собственост, с трайно предназначение на
територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Обител; ПИ
№ 53062.17.31, частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин
на трайно ползване – нива, в землището на
с. Обител; ПИ № 53062.17.33, частна собственост,
с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в
землището на с. Обител; ПИ № 53062.17.49, общинска публична собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на
трайно ползване – за селскостопански, горски,
ведомствен път, в землището на с. Обител; ПИ
№ 53062.17.86, общинска публична собственост,
с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, в землището
на с. Обител; ПИ № 53062.19.6, частна собственост,
с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в
землището на с. Обител; ПИ № 53062.19.7, частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Обител; ПИ
№ 53062.19.9, частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин
на трайно ползване – нива, в землището на
с. Обител; ПИ № 53062.19.10, частна собственост,
с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в
землището на с. Обител; ПИ № 53062.19.11, частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Обител; ПИ
№ 53062.19.12, частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин
на трайно ползване – нива, в землището на
с. Обител; ПИ № 53062.19.28, частна собственост,
с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в
землището на с. Обител; ПИ № 53062.19.29, частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Обител; ПИ
№ 53062.19.31, частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин
на трайно ползване – нива, в землището на
с. Обител; ПИ № 53062.19.34, общинска собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – пасище, в землището на с. Обител; ПИ № 53062.19.37,
частна собственост, с трайно предназначение на
територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Обител; ПИ
№ 53062.19.38, частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин
на трайно ползване – нива, в землището на
с. Обител; ПИ № 53062.19.39, частна собственост,
с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в
землището на с. Обител; ПИ № 53062.19.40, частна собственост, с трайно предназначение на те-
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риторията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Обител; ПИ
№ 53062.19.55, общинска публична собственост,
с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, в землището
на с. Обител; ПИ № 53062.19.56, общинска публична собственост, с трайно предназначение на
територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – за селскостопански, горски, ведомс т вен п ът, в зем л и ще т о на с. Оби т ел; ПИ
№ 53062.19.59, държавна частна собственост, с
трайно предназначение на територията: води и
водни площи, и начин на трайно ползване – за
извор на прясна вода, в землището на с. Обител;
ПИ № 53062.19.60, общинска публична собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – дере,
в землището на с. Обител; ПИ № 53062.19.64,
общинска публична собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин
на трайно ползване – пасище, в землището на
с. Обител; ПИ № 53062.19.65, държавна частна
собственост, с трайно предназначение на територията: води и водни площи, и начин на трайно
ползване – за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, в землището на с. Обител; ПИ
№ 53062.19.70, общинска публична собственост,
с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, в землището
на с. Обител; ПИ № 53062.19.660, общинска публична собственост, с трайно предназначение на
територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – за селскостопански, горски, ведомс т вен п ът, в зем л и ще т о на с. Оби т ел; ПИ
№ 53062.22.1, собственост: обществени организации, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – овощна градина, в землището на с. Обител; ПИ
№ 53062.22.3, общинска собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – пасище, в землището на с. Обител; ПИ № 53062.22.78, частна собственост, с трайно предназначение на територията: горска, и начин на трайно ползване – друг
вид дървопроизводителна гора, в землището на
с. Обител; ПИ № 53062.23.1, общинска собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – пасище, в землището на с. Обител; ПИ № 53062.23.4,
общинска собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – пасище, в землището на с. Обител;
ПИ № 53062.23.44, общинска публична собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – за
селскостопански, горски, ведомствен път, в землището на с. Обител; ПИ № 53062.29.1, общинска
публична собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Обител; ПИ
№ 53062.29.1, религиозна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Обител; ПИ № 53062.29.3, частна собственост,
с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в
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землището на с. Обител; ПИ № 53062.29.6, държавна частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на
трайно ползване – нива, в землището на с. Обител; ПИ № 53062.29.7, частна собственост, с
трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Обител; ПИ № 53062.29.11, частна
собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – н и ва, в зем л и ще т о на с. Оби т ел; П И
№ 53062.29.12, частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин
на трайно ползване – нива, в землището на
с. Обител; ПИ № 53062.29.17, частна собственост,
с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в
землището на с. Обител; ПИ № 53062.29.18, частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Обител; ПИ
№ 53062.29.910, общинска публична собственост,
с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, в землището
на с. Обител; ПИ № 53062.31.10, държавна частна собственост, с трайно предназначение на територията: води и водни площи, и начин на
трайно ползване – за извор на прясна вода, в
землището на с. Обител; ПИ № 53062.31.12, частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Обител; ПИ
№ 53062.31.13, общинска собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – пасище, в землището на с. Обител; ПИ № 53062.31.115, общинска
собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, в землището на с. Обител; ПИ № 53062.31.214, държавна
частна собственост, с трайно предназначение на
територията: води и водни площи, и начин на
трайно ползване – за извор на прясна вода, в
землището на с. Обител; ПИ № 53062.68.1, частна собственост, с трайно предназначение на територията: горска, и начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, в землището на с. Обител; ПИ № 53062.68.54, общинска публична собственост, с трайно предназначение на територията: транспорт, и начин на
трайно ползване – местен път, в землището на
с. Обител; ПИ № 53062.68.70, държавна частна
собственост, с трайно предназначение на територията: горска, и начин на трайно ползване – друг
вид дървопроизводителна гора, в землището на
с. Обител; ПИ № 53062.11.3, държавна частна
собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – стопански двор, в землището на с. Обител;
ПИ № 53062.16.41, общинска публична собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – за
селскостопански, горски, ведомствен път, в землището на с. Обител; ПИ № 53062.17.10, частна
собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – н и ва, в зем л и ще т о на с. Оби т ел; П И
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№ 53062.19.21, частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин
на трайно ползване – нива, в землището на
с. Обител; ПИ № 53062.19.23, частна собственост,
с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в
землището на с. Обител; ПИ № 53062.19.24, частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Обител; ПИ
№ 53062.19.27, частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин
на трайно ползване – нива, в землището на
с. Обител; ПИ № 53062.19.57, частна собственост,
с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в
землището на с. Обител; ПИ № 53062.19.58, частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Обител; ПИ
№ 53062.23.2, общинска собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – пасище, в землището на с. Обител; ПИ № 53062.23.3, общинска
собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – пасище, в землището на с. Обител; ПИ
№ 53062.24.81, общинска публична собственост,
с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, в землището
на с. Обител; ПИ № 53062.24.502, държавна частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект,
в землището на с. Обител; ПИ № 53062.29.15,
частна собственост, с трайно предназначение на
територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Обител; ПИ
№ 53062.30.4, общинска публична собственост, с
трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, в землището на
с. Обител; ПИ № 53062.30.6, частна собственост,
с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в
землището на с. Обител; ПИ № 53062.68.2, частна собственост, с трайно предназначение на територията: горска, и начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, в землището на с. Обител; ПИ № 53062.68.3, частна
собственост, с трайно предназначение на територията: горска, и начин на трайно ползване – друг
вид дървопроизводителна гора, в землището на
с. Обител; ПИ № 53062.68.4, частна собственост,
с трайно предназначение на територията: горска,
и начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, в землището на с. Обител;
ПИ № 81147.23.3, държавна частна собственост,
с трайно предназначение на територията: води и
водни площи, и начин на трайно ползване – напоителен канал, в землището на с. Чернокапци;
ПИ № 81147.23.12, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Чернокапци; ПИ № 81147.23.13, частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползва-
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не – нива, в землището на с. Чернокапци; ПИ
№ 81147.23.14, частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин
на трайно ползване – нива, в землището на с. Чернокапци; ПИ № 81147.23.15, общинска публична
собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – за
селскостопански, горски, ведомствен път, в землището на с. Чернокапци; ПИ № 81147.23.16,
частна собственост, с трайно предназначение на
територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Чернокапци; ПИ
№ 81147.23.18, общинска публична собственост, с
трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, в землището на
с. Чернокапци; ПИ № 81147.27.7, частна собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – нива,
в землището на с. Чернокапци; ПИ № 81147.27.9,
частна собственост, с трайно предназначение на
територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Чернокапци; ПИ
№ 81147.27.10, частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин
на трайно ползване – нива, в землището на с. Чернокапци; ПИ № 81147.27.11, частна собственост, с
трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Чернокапци; ПИ № 81147.27.12, частна
собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Чернокапци; ПИ
№ 81147.27.14, общинска собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Чернокапци; ПИ № 81147.27.41, общинска
публична собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – за селскостопански, горски, ведомствен
п ът, в з е м л и щ е т о н а с. Че р н о к а п ц и; П И
№ 81147.27.76, общинска публична собственост, с
трайно предназначение на територията: територия
за транспорт, и начин на трайно ползване – за местен път, в землището на с. Чернокапци; ПИ
№ 81147.36.22, частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин
на трайно ползване – пасище, в землището на
с. Чернокапци; ПИ № 81147.35.1, общинска собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – изоставено трайно насаж дение, в землището на
с. Чернокапци; ПИ № 81147.36.75, общинска публична собственост, с трайно предназначение на
територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, в землището на с. Чернокапци. Трасето на водопровода е с обща дължина 6620,93 м
и сервитут с ширина 3 м от двете страни спрямо
оста на трасето на водопровода. Заинтересованите могат да се запознаят с проекта, изложен
за проучване в сградата на общинската администрация – гр. Омуртаг, ет. 2, стая № 17. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Омуртаг до Административния съд – Търговище.
13

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

74. – Община Омуртаг на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,
че на основание Решение № 19 от 28.11.2019 г.
на Общинския съвет – гр. Омуртаг, е одобрен
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Реконструкция на тласкателен водопровод
от помпена станция „Стара градска Омуртаг“ до
напорен водоем „Беломорци“ – с. Беломорци,
община Омуртаг“. Трасето на водопровода преминава през ПИ № 03647.21.16, частна собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – нива,
в землището на с. Беломорци; ПИ № 03647.21.17,
частна собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Беломорци;
ПИ № 03647.21.18, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Беломорци; ПИ № 03647.21.92, общинска
собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – пасище, в землището на с. Беломорци; ПИ
№ 03647.21.188, общинска публична собственост,
с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, в землището
на с. Беломорци; ПИ № 03647.34.206, общинска
публична собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, в землището на с. Беломорци; ПИ
№ 03647.69.147, общинска собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – пасище, в землището
на с. Беломорци; ПИ № 03647.107.3, частна собственост, с трайно предназначение на територията: горска, и начин на трайно ползване – друг
вид дървопроизводителна гора, в землището на
с. Беломорци; ПИ № 03647.107.4, частна собственост, с трайно предназначение на територията:
горска, и начин на трайно ползване – друг вид
дървопроизводителна гора, в землището на с. Беломорци; ПИ № 03647.108.2, частна собственост,
с трайно предназначение на територията: горска,
и начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, в землището на с. Беломорци;
ПИ № 03647.108.5, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: горска, и начин
на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, в землището на с. Беломорци;
ПИ № 03647.108.6, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: горска, и начин
на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, в землището на с. Беломорци;
ПИ № 03647.34.2, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището на
с. Беломорци; ПИ № 03647.34.3, частна собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – нива,
в землището на с. Беломорци; ПИ № 03647.34.7,
частна собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Беломорци;
ПИ № 03647.34.8, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището на
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с. Беломорци; ПИ № 03647.34.9, частна собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – нива,
в землището на с. Беломорци; ПИ № 03647.34.10,
частна собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Беломорци;
ПИ № 03647.34.11, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Беломорци; ПИ № 03647.34.89, общинска
публична собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – оранжерия с трайна конструкция, в
землището на с. Беломорци; ПИ № 03647.34.207,
общ и нск а п у бл и ч на с обс т венос т, с т ра й но
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, в землището на
с. Беломорци; ПИ № 03647.200.700, общинска
публична собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, в землището на с. Беломорци; ПИ
№ 03647.21.231, държавна публична собственост,
с трайно предназначение на територията: за
транспорт, и начин на трайно ползване – за път
от републиканската пътна мрежа, в землището
на с. Беломорци; ПИ № 03647.21.277, общинска
публична собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, в землището на с. Беломорци; ПИ
№ 03647.200.703, държавна публична собственост,
с трайно предназначение на територията: за
транспорт, и начин на трайно ползване – за път
от републиканската пътна мрежа, в землището на
с. Беломорци; ПИ № 53535.207.1, частна собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – нива,
в землището на гр. Омуртаг; ПИ № 53535.207.74,
общинска собственост, с трайно предназначение на
територията: земеделска, и начин на трайно ползване – пасище, в землището на гр. Омуртаг; ПИ
№ 53535.207.76, общинска публична собственост, с
трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, в землището на
гр. Омуртаг; ПИ № 53535.208.1, частна собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – нива,
в землището на гр. Омуртаг; ПИ № 53535.208.2,
частна собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на гр. Омуртаг;
ПИ № 53535.208.3, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на гр. Омуртаг; ПИ № 53535.208.4, частна собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – нива,
в землището на гр. Омуртаг; ПИ № 53535.208.7,
общинска собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на гр. Омуртаг;
ПИ № 53535.208.9, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на гр. Омуртаг; ПИ № 53535.212.85, държавна
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публична собственост, с трайно предназначение
на територията: води и водни площи, и начин
на трайно ползване – водно течение, река, в
землището на гр. Омуртаг; ПИ № 53535.212.90,
частна собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – пасище, в землището на гр. Омуртаг;
ПИ № 53535.258.1, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: горска, и начин
на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, в землището на гр. Омуртаг; ПИ
№ 53535.258.109, държавна частна собственост, с
трайно предназначение на територията: горска,
и начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, в землището на гр. Омуртаг. Трасето на водопровода е с обща дължина
1716,48 м и сервитут с ширина 3 м от двете страни
спрямо оста на трасето на водопровода. Заинтересованите могат да се запознаят с проекта,
изложен за проучване в сградата на общинската
администрация – гр. Омуртаг, ет. 2, стая № 17.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Омуртаг до Административния съд – Търговище.
14
72. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Черешите
в землището на с. Драгичево, община Перник,
приет с протокол № 2-8 от 9.12.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г.
на кмета на община Перник, за поземлен имот
(ПИ) № 82. За справка: ет. 12, стая 7. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта
и придружаващата го документация до кмета на
община Перник.
81
72a. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Осоица
(кв. Радина чешма) в землището на гр. Перник,
приет с протокол № 2-4 от 9.12.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г.
на кмета на община Перник, за поземлени имоти
(ПИ) № 55871.620.207, 55871.620.208 и 55871.620.209.
За справка: ет. 12, стая 7. На основание чл. 28б,
ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по проекта и придружаващата го документация до кмета на община Перник.
82
72б. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Грънчарска махала (кв. Стара чешма) в землището на
гр. Перник, приет с протокол № 2-7 от 9.12.2019 г.
на комисията, назначена със Заповед № 1883 от
6.12.2019 г. на кмета на община Перник, за поземлен имот (ПИ) № 55871.601.13. За справка: ет. 12,
стая 7. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в
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едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на община Перник.
83
73. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана
на новообразуваните имоти в местността Габер
в землището на с. Дивотино, община Перник,
приет с протокол № 2-1 от 9.12.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г.
на кмета на община Перник, за поземлен имот
(ПИ) № 62. За справка: ет. 12, стая 7. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта
и придружаващата го документация до кмета на
община Перник.
84
73а. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Габер в
землището на с. Дивотино, община Перник, приет
с протокол № 2-2 от 9.12.2019 г. на комисията,
назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на
кмета на община Перник, за поземлен имот (ПИ)
№ 1447. За справка: ет. 12, стая 7. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по проекта и
придружаващата го документация до кмета на
община Перник.
85
73б. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Габер в
землището на с. Дивотино, община Перник, приет
с протокол № 2-5 от 9.12.2019 г. на комисията,
назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на
кмета на община Перник, за поземлени имоти
(ПИ) № 335 и 225. За справка: ет. 12, стая 7. На
основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на община Перник.
86
73в. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Габер в
землището на с. Дивотино, община Перник, приет
с протокол № 2-9 от 9.12.2019 г. на комисията,
назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на
кмета на община Перник, за поземлен имот (ПИ)
№ 226. За справка: ет. 12, стая 7. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по проекта и
придружаващата го документация до кмета на
община Перник.
87
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73г. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Габер в
землището на с. Дивотино, община Перник, приет
с протокол № 2-10 от 9.12.2019 г. на комисията,
назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на
кмета на община Перник, за поземлен имот (ПИ)
№ 272. За справка: ет. 12, стая 7. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по проекта и
придружаващата го документация до кмета на
община Перник.
88
73д. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Маркови
върби в землището на с. Дивотино, община
Перник, приет с протокол № 2-12 от 9.12.2019 г.
на комисията, назначена със Заповед № 1883 от
6.12.2019 г. на кмета на община Перник, за поземлени имоти (ПИ) № 157 и 158. За справка: ет. 12,
стая 7. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени искания и възражения
по проекта и придружаващата го документация
до кмета на община Перник.
89
75. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Бугьовец в
землището на с. Студена, община Перник, приет
с протокол № 2-13 от 9.12.2019 г. на комисията,
назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на
кмета на община Перник, за поземлени имоти
(ПИ) № 107, 114 и 271. За справка: ет. 12, стая 7.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на община Перник.  
90
76. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Караджинец в землището на с. Студена, община Перник,
приет с протокол № 2-3 от 9.12.2019 г. на комисията,
назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на
кмета на община Перник, за поземлени имоти
(ПИ) № 14, 96 и 97. За справка: ет. 12, стая 7.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на община Перник.  
91
77. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че
е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Караджинец в
землището на с. Студена, община Перник, приет
с протокол № 2-11 от 9.12.2019 г. на комисията,
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назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на
кмета на община Перник, за поземлени имоти
(ПИ) № 101 и 102. За справка: ет. 12, стая 7. На
основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на община Перник.  
92
78. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Караджинец в землището на с. Студена, община Перник,
приет с протокол № 2-6 от 9.12.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г.
на кмета на община Перник, за поземлени имоти
(ПИ) № 86 и 92. За справка: ет. 12, стая 7. На
основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на община Перник.  
93
1. – Община Сливен на основание чл. 129, ал. 1
ЗУТ съобщава, че с Решение № 53 от 19.12.2019 г.
на Общинския съвет – гр. Сливен, е одобрен
подробен устройствен план – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места
и селищните образувания за трасе на eл. кабел
средно напрежение от съществуващ ЖР стълб
№ 23, ВЛ „Блатец“, ПС „Индустрия“, намиращ се
в ПИ 67338.53.31, до нов БКТП в ПИ 67338.8.34 и
eл. кабели ниско напрежение от нов БКТП в ПИ
67338.8.34 до ПИ 67338.35.73, отреден „За складова
база за строителни материали“, преминаващи
през ПИ 67338.53.31 с НТП „полски път“, ПИ
67338.53.33 с НТП „дере“, ПИ 67338.53.34 с НТП
„първостепенна улица“, ПИ 67338.47.47 с НТП
„първостепенна улица“, ПИ 67338.251.5 с НТП
„първостепенна улица“ и ПИ 67338.35.65 с НТП
„местен път“, всички общинска собственост, в
м. Сливенски кър, землище гр. Сливен. Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Сливен.
73
2. – Община Сливен на основание чл. 129, ал. 1
ЗУТ съобщава, че с Решение № 54 от 19.12.2019 г.
на Общинския съвет – гр. Сливен, е одобрен
подробен устройствен план – план за регулация
за части от кв. 4, 12 и 30, с. Глушник, община
Сливен, като се променя уличната регулация от
о.т. 10 до о.т. 14 и от о.т. 11 до о.т. 42, южната
регулационна граница на кв. 4 и северната и
югоизточната регулационна граница на кв. 30 и
граничещите с тях УПИ в съответните квартали,
както и северозападната регулационна граница
на кв. 12, където отпадат УПИ VІІІ – „За озеленяване“, УПИ ІХ – „За търговия“, и УПИ Х – „За
озеленяване“, и се образува нов УПИ VІІІ – „За
озеленяване“. Решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Сливен.
74
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С ЪД И Л И Щ А
А д м и н ис т р а т и вн и я т с ъд – Мон т а н а , н а
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
А ПК съобщава, че е образу вано а дм. дело
№ 601/2019 г. по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу чл. 58,
а л. 4 о т Наредбата на Общ и нск и я с ъве т –
гр. Бойчиновци, за определяне размера на местните данъци, приета с Решение № 25 от протокол
№ 5 от 7.02.2008 г., изм. и доп. многократно и
последно с Решение № 439 от протокол № 47
от 31.01.2019 г. на Общинския съвет – гр. Бойчиновци. Конституирани страни по делото са:
протестираща страна – прокурор при Окръжната
прокуратура – Монтана, ответник – Общинският
съвет – гр. Бойчиновци, и служебно конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 601/2019 г. е насрочено
за 31.01.2020 г. от 10,15 ч.
58
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 617/2019 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, против Наредбата за условията
и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална
вода и учредяване на сервитутни права и право
на прокарване на водопроводи за минерална
вода на територията на община Берковица,
приета с Решение № 688 от протокол № 41 от
27.01.2017 г. на Общинския съвет – гр. Берковица. Конституирани страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната
прокуратура – Монтана, ответник – Общинският
съвет – г р. Берковица, чрез председател я, и
служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 617/2019 г. е насрочено за 14.02.2020 г. от 10 ч.
103
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 632/2019 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана,  против  Наредбата за пожарна
безопасност и защита на населението на територията на община Вълчедръм, приета с Решение
№ 242 от протокол № 32 от 28.11.2013 г. на Общинския съвет – гр. Вълчедръм. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Вълчедръм,
чрез председателя, и служебно конституирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 632/2019 г. е насрочено
за 14.02.2020 г. от 10 ч.
104
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че
в А дминистративния съд – Сливен, е постъпило оспорване от проку рор при Окръжната п рок у рат у ра – С л и вен, на Наредбата за
осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Сливен, приета от Общинския съвет –
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гр. Сливен, с Решение № 794 от 31.08.2017 г., по
което е образувано адм. дело № 538/2019 г. по
описа на Административния съд – Сливен, което
е насрочено за разглеждане за 19.02.2020 г. от 14 ч.
22
Административният съд – София област, осми
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. дело
№ 1606/2019 г. по описа на съда по протест на
прокурор в Окръжна прокуратура – София, което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.02.2020 г. от 10 ч. против чл. 59, ал. 4 и
5 от Наредбата за определяне на местните данъци
и такси на територията на община Пирдоп, приета
с Решение № 6 по протокол № 1 на заседание на
ОбС – гр. Пирдоп, проведено на 17.01.2008 г. Конституирани страни в производството са: прокурор
в Софийска окръжна прокуратура, ответник по
оспорването – Общинският съвет – гр. Пирдоп,
чрез председателя му.
2
Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че по жалба
на Илия Динев Дишев е образувано адм. д. № 644/
2019 г. по описа на Административния съд – Стара
Загора, с предмет: оспорване за нищожност и незаконосъобразност на Решение № 2349 по протокол
№ 45 от заседание на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, проведено на 27.06.2019 г., с което е одобрен
проект за ПУП – изменение на план за регулация
и план за застрояване за новообразуваните имоти
от територията на парк/квартал Бедечка по плана
на гр. Стара Загора, обхващащ квартали 801, 802,
803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813,
814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825,
826, 827, 828, 829, 830, 831 по плана на гр. Стара
Загора, относно УПИ I с отреждане „за парк и
открити спортни обекти“, кв. 810, в частта му, в
която попада имот с идентификатор 68850.513.6847
по кадастралната карта на гр. Стара Загора,
представляващ УПИ X-6100 в кв. 810 по плана на
гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение
№ 283 от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Стара Загора. Заинтересованите лица могат да се
конституират като ответници в едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявления до съда със съдържанието по чл. 218, ал. 5 и 6 и при условията на
ал. 7 от ЗУТ.
23
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по
постъпила жалба с предмет на оспорване разпоредбата на чл. 30, т. 9 от Наредба № 2 за опазване на
обществения ред на община Димитровград, приета
с Решение № 129 от 20.04.2004 г. на Общинския
съвет – Димитровград, е образувано адм. дело
№ 1350/2019 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 5.02.2020 г. от 10 ч.
19
Варненският районен съд, ХХХІХ състав, призовава лицето София Сергеевна Фьодорова, ЕГН
7906140000, с адрес: област Варна, гр. Бяла, ул. Хан
Кубрат № 34, ответница по гр.д. № 14266/2019 г. по
описа на Варненския районен съд, ХХХІХ състав,
да се яви в канцеларията на деловодството на
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ХХХІХ състав на Районния съд – Варна, в срок
до 23.01.2020 г., за да получи книжата и да подаде
отговор по чл. 131 от ГПК по делото, заведено от
„Енерго – Про Продажби“ – АД, по иск с правно
основание чл. 422 във връзка с чл. 415, ал. 1 и
чл. 124, ал. 1 от ГПК. Указва на лицето, че при
неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и ще є бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
102
Кубратският районен съд на основание чл. 48 от
ГПК уведомява Идрис Гюрбез, роден на 11.09.1969 г.
в Република Турция, гражданин на Република
Турция, сега с неизвестен адрес в страната и в
чужбина, че срещу него по молба на Айрие Исуфова Гюрбез, ЕГН 5703125053, с адрес: гр. Кубрат,
ул. Искър № 21, в Районния съд – гр. Кубрат, е
заведено гр.д. № 748/2019 г. по описа на същия с
искане за прекратяване на гражданския є брак с
ответника като дълбоко и непоправимо разстроен, без съдът да се произнася относно вината за
това състояние на брачната връзка, на основание
чл. 49, ал. 1 от СК. Дава възможност на посочения
ответник в двуседмичен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ да се яви в
деловодството на Кубратския районен съд, за да
получи препис от исковата молба и приложенията,
и указва на същия, че ако въпреки публикацията
не се яви в съда, за да получи оставените за него
документи, не посочи съдебен адрес и не ангажира
становища по хода на делото, ще му бъде назначен
особен представител на разноски на съда по реда
на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
106
Поморийският районен съд, гражданска колегия, трети състав, уведомява Ертурул Айхан, гражданин на Република Турция, сега с неизвестен адрес,
в качеството му на ответник по гр.д. № 897/2019 г.,
образувано по предявен от Росица Галинова Айхан
от с. Горица иск за развод, като му указва, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на ПРС
за връчване на съобщението по чл. 131 от ГПК
ведно с исковата молба и приложенията към нея.
При неявяване на ответника в указания срок ще
му бъде назначен особен представител по ЗПП.
105
Софийският районен съд, гражданско отделение, 165 състав, съобщава на Станислав Мариов
Илиев с последен адрес: Благоевград, ж.к. Еленово № 70, ет. 1, ап. 1, като ответник по гр. д.
№ 74952/2018 г. по описа на СРС – 165 състав,
заведено от „Скай 15“ – ООД, за прекратяване
на същото и изпращането му по подсъдност в
Районния съд – Благоевград.
29
Софийският районен съд, 80 състав, призовава
Яшар Инач, ЛНЧ 1001491545, роден на 1.01.1956 г. в
Чорум, Турция, турски гражданин, без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република България
и с неизвестен адрес в чужбина, в качеството му
на ответник по гр.д. № 50106/2019 г. по описа на
СРС, ІІІ ГО, 80 състав, образувано по предявен
от Ани Янкова Инач, ЕГН 7708196578, от София,
ул. Монтевидео № 90, иск с правно основание чл. 49
от СК за развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на сключения между тях на 16.04.2004 г.
в София граждански брак, за което е съставен
акт за граждански брак № 3108 от 16.04.2004 г. на
Столичната община – район „Средец“, като указва
на същия, че в двуседмичен срок от обнародването
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в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ гр.о., за връчване на книжата
по делото. Ответникът следва да посочи съдебен
адресат в страната, в противен случай делото ще
се разгледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
30
Софийският районен съд, 120 състав, призовава
ответницата Мария Георгиева Горра, родена на
20.05.1972 г., гражданка на Руската федерация, без
регистриран настоящ адрес в чужбина, с последен
известен адрес София, ул. Проф. Саздо Иванов
№ 6, склад № 2, да се яви в съда като ответница
по гр.д. № 52020/2019 г., заведено от „Топлофикация София“ – ЕАД, за да получи книжа – препис
от исковата молба и приложенията към същата,
както и разпореждане по чл. 131 от ГПК по делото.
31
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, ХІІ състав, обявява, че е образувано гр. д.
№ 1154 по описа за 2019 г. на ВОС, ХІІ състав, по
искания на КПКОНПИ за отнемане, както следва:
От Емил Павлов Филипов, ЕГН 7012022185:
сумата в размер 100 000 лв., получена при
отчуждаването чрез продажба с нотариален акт
№ 73, том 2, peг. № 3225, дело № 237 от 19.06.2012 г.
(Акт № 148, том LVII, дело № 11884, вх. peг.
№ 25164 от 19.06.2012 г. на СВ – София) на имот:
дворно място с площ 1370 кв. м, намиращо се в
гр. Банкя – София, с. Иваняне, представляващо
УПИ XXII-628 от кв. 6 по плана на с. Иваняне – гр.
Банкя – София, заедно с построената в това място
двуетажна жилищна сграда със ЗП 258,93 кв. м и
РЗП 558,41 кв. м, състояща се на полуподземния
етаж на коти -1,70 м, -2,89 м и -3,40 м от преддверие,
билярдна зала, кабинет, котелно, дизел-генераторно
перално помещение, мазе, склад и тоалетна, на
първи етаж на коти -0,00 м, +1,19 м, -0,45 м от
главен вход с преддверие, дневна, столова с кухненски бокс, тоалетна и фитнес зала със склад,
на втори етаж на кота +2,89 м от преддверие с
дрешник, спалня с баня, спалня с баня и тоалетна,
гостна на кота +4,08 м и гладачно помещение с
дрешник, умивалник и два балкона, на кота +5,78 м
са разположени две тавански помещения с килер,
придобит чрез продажба с нотариален акт № 86,
том 1, peг. № 11555, дело № 86 от 20.04.2011 г. (Акт
№ 193, том XXXVII, дело № 8034, вх. peг. № 15435
от 20.04.2011 г. на СВ – София), по чл. 151 във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ;
сумата в общ размер 97 706,60 лв., представляваща парични преводи от третото лице Нели
Делчева Гайдарска по спестовна сметка в левове
BG 98 СЕСВ 9790 40D0 2047 00 в ЦКБ – АД,
както следва:
26.10.2011 г. – 39 116,60 лв.
31.10.2011 г. – 19 530 лв.
02.11.2011 г. – 39 060 лв., по чл. 151 във връзка
с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ;
сумата в размер 29 000,01 лв., представляваща
паричен превод от третото лице Елена Николова
Терзийска на 27.05.2011 г. по разплащателна сметка
BG 41 CRBA 98981030009824 в „Юробанк България“ – АД, по чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ;
сумата в размер 86 000 лв., представляваща паричен превод от третото лице Борислав Димитров
Команчев на 21.09.2011 г. по разплащателна сметка
BG 41 CRBA 98981030009824 в „Юробанк Бълга-
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рия“ – АД, по чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ.
От Гергана Неделчева Петрова, ЕГН 8506156673
(лице във фактическо съжителство):
сумата общо в размер 14 571,36 лв., предс т а в л я ва щ а вно ск и о т Ем и л Ф и л и пов по
разплащателна сметка в левове BG 03 FINV
91501016407976 (2015 г. – 9640 лв.; 2016 г. – 1905 лв.;
2017 г. – 3026,36 лв.), по чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ;
сумата общо в размер 58 872 лв., представляваща
вноски от трети лица в „Първа Инвестиционна
Банка“ – АД, по разплащателна сметка в левове
BG 03 FINV 91501016407976 (2015 г. – 44 510 лв.;
2017 г. – 14 362 лв.), по чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ.
Указва на заинтересованите лица, че следва
да предявят претенциите върху имуществото в
срок до първото съдебно заседание, насрочено на
15.05.2020 г. – 14,30 ч.
55
Сливенският окръжен съд обявява, че в съда
е образувано гр.д. № 460/2019 г. по предявена на
12.09.2019 г. искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество против Борис
Георгиев Петров с постоянен и настоящ адрес:
Сливен, ж.к. Младост, бл. 12, вх. Б, ет. 3, ап. 6, и
Силвия Генчева Шопова с постоянен и настоящ
адрес: Сливен, ул. Щросмайер № 48, като предмет
на искането е отнемане в полза на държавата на
имущество на обща стойност 303 433,65 лв. на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ във връзка с § 5,
ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ (ДВ, бр. 1 от 2019 г.).
От Борис Георгиев Петров, ЕГН 8409245940, на
основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 280 806 лв.:
Сумата в размер 279 906 лв., представляваща
извършени разходи за 2009 и 2010 г. за изграждане на сграда в поземлен имот с кадастрален код
№ 67338.405.32, подлежи на отнемане в полза на
държавата от Борис Георгиев Петров на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и с чл. 141
от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата.
Сумата 900 лв., представляваща пазарна оценка
към настоящ момент на лек автомобил, марка
„Фиат“, модел „Пунто“, pег. № СН 2509 АК, дата
на първоначална регистрация 29.06.1998 г., рама
№ ZFA 17600002676986, двигател 176В40008397461,
светлосив металик.
От Борис Георгиев Петров, ЕГН 8409245940, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 19 280,33 лв.:
Сумата в размер 17 765,18 лв., представляваща
получени от проверяваното лице преводи чрез
системата за бързи разплащания „Уестърн Юнион“.
Сумата в размер 1515,15 лв. от получените
преводи от трети лица чрез системата за бързи
разплащания „Уестърн Юнион“ към Борис Георгиев Петров.
От Силвия Генчева Шопова, ЕГН 8808225774, на
основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 2700 лв.:
Сумата 2700 лв., представляваща пазарна оценка към настоящ момент на лек автомобил, марка
„Фолксваген“, модел „Голф“, peг. № СН5254АР, рама
№ WVWZZZ1JZXD645961, двигател без AHF286037,
светлосив металик.
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От Силви я Генчева Шопова на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 647,32 лв.:
С у мат а в ра змер 6 47, 32 л в., вне с ена о т
т рети лица по разплащателна сметка IBA N
BG07CECB979010E4988800 в левове в „ЦКБ“ – АД,
с титуляр Силвия Генчева Шопова, ЕГН 8808225774.
Определя на заинтересованите лица, които
биха претендирали самостоятелни права върху
имуществото, чието отнемане се иска, двумесечен
срок считано от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ да встъпят в производството,
като предявят съответния иск пред Сливенския
окръжен съд.
Сливенският окръжен съд обявява, че делото
е насрочено за 14.04.2020 г. от 9,30 ч. и резервна
дата 28.04.2020 г. от 9,30 ч., като предоставя срок
за заинтересованите лица, в който могат да предявят своите претенции върху имуществото, до
датата на първото съдебно заседание.
72
Врачанският окръжен съд призовава длъжника и кредиторите на „ВИНИ“ – АД (н), Враца,
да присъстват на открито съдебно заседание на
17.01.2020 г. от 11,30 ч. по ч.т.д. № 184/2019 г. за
разглеждане на подадените молби от „Обединена
българска банка“ – АД, и Националната агенция
за приходите за отмяна на решение на събрание
на кредиторите, проведено на 20.12.2019 г. по т.д.
№ 49/2016 г.
99

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Хандбален клуб – Локомотив“ (Клуба) – Мездра, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 18 от устава свиква общо събрание на
Клуба на 13.02.2020 г. в 18 ч. в заседателната зала
на Община Мездра, ет. 4, при следния дневен ред:
1. приемане отчет за дейността на управителния
съвет на Клуба през 2019 г.; 2. приемане отчет за
дейността на контролния съвет на Клуба през 2019
г.; 3. приемане на финансов план и баланс на Клуба;
4. избор на управителен съвет за срок 4 години;
5. освобождаване на президента на Клуба и избор
на нов президент; 6. приемане на годишен бюджет
на Клуба за 2020 г.; 7. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе след един час, на същото място, при
същия дневен ред и се счита за законно, колкото
и членове да присъстват.
116
3. – Управителният съвет на сдружение „Свят
за всички“, Русе, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 28.02.2020 г. в 11 ч. в
гр. Русе, ул. Пирот № 10, в офиса на сдружението,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на сдружението; 2. освобождаване на настоящи
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членове на сдружението; 3. избор на управителен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на заинтересованите
лица в офиса на сдружението всеки работен ден
от 9 до 13 ч.
59
3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб „Славия“ – с. Ново
село, област Видин, на основание чл. 26, ал. 1
от ЗЮЛНЦ и решение, взето на свое заседание
(протокол от 9.12.2019 г.), свиква общо събрание
на сдружението на 10.02.2020 г. в 10 ч. на адрес:
с. Ново село, област Видин, ул. Арх. Илия Попов
№ 89, в салона на първия етаж на кооперация
„Дунав“, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчетния доклад за дейността на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб „Славия“ за 2019 г.;
2. приемане на финансовия отчет на сдружението
за 2019 г.; 3. приемане бюджета на сдружението за
2020 г.; 4. приемане на нов устав на сдружението,
съобразен със Закона за физическото възпитание
и спорта (ДВ, бр. 86 от 2018 г.) и с измененията в
Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
5. освобождаване на председателя на УС, на членовете на управителния съвет и на членовете на
контролния съвет; 6. избор на нов председател на
УС, на нови членове на управителния съвет и на
нови членове на контролния съвет; 7. приемане
на решение за освобождаване от отговорност на
членовете и на председателя на УС; 8. разни. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, ще бъдат предварително изпратени на
електронната поща на всички редовни членове на
дружеството, като същите са на разположение на
членовете всеки работен ден от 9 до 17 ч. на адреса на управление на дружеството: с. Ново село,
област Видин, ул. Арх. Илия Попов № 89, и при
поискване им се предоставят безплатно. Свикването
на общото събрание се извършва чрез обнародване
на поканата в „Държавен вестник“, изпраща се по
електронен път до всички членове на дружеството
и се поставя на мястото за обявления в сградата,
в която се намира управлението на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще
се проведе на същото място и при същия дневен
ред, независимо от броя на явилите се членове.
6
1. – Управителният съвет на СКБ „Аркос“ –
с. Партизани, област Варна, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 23.02.2020 г. в 18 ч. в залата на СК „Аркос“ в
с. Партизани, при следния дневен ред: 1. промяна в устава на сдружението; 2. разни. Поканват
се членовете на сдружението да присъстват на
общото събрание.
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