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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
ОТ 9 ЯНУАРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
общите изисквания към информационните
системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3
на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ,
бр. 5 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съдържанието на интернет страниците
и мобилните приложения на административните органи, на доставчиците на обществени услуги и на лицата, осъществяващи
публични функции, трябва да отговаря на
хармонизирания стандарт EN 301 549 V2.1.2
(2018-08) – Изискв ания за достъпността на
продукти и услуги в сферата на ИКТ, освен
в случаите по чл. 58в, ал. 2 или 3 от ЗЕУ.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Административните органи, доставчиците на обществени услуги и лицата, осъществяващи публични функции, разработват
и публикуват декларация за достъпност по
чл. 58в, ал. 4 от ЗЕУ, която задължително
съдържа описание на:
1. статуса на съответствие на съдържанието
на интернет страница или мобилно приложение със стандарта по ал. 2;
2. частите на съдържанието, които не са
достъпни, и причините за това, както и предвидени достъпни алтернативи, когато това е
целесъобразно;
3. метода, използван за изготвяне на декларацията;
4. механизма за предоставяне на обратна
информация и данни за контакт – за нотификация от гражданите при наличие на съдържание, което не отговаря на изискванията
за достъпност;
5. процедурата по прилагане в случай на неудовлетворителен отговор на нотификацията.“
§ 2. Създава се чл. 39а:
„Изключения от задължението за достъпност поради прекомерна тежест
Чл. 39а. (1) Мерки, водещи до прекомерна
тежест, са тези, които биха наложили прекомерна организационна или финансова тежест
за задължения субект или биха застрашили
способността му да изпълни своята цел или
да публикува информация, която е необходима за неговите задължения и услуги или е
свързана с тях, като същевременно се взема

предвид вероятната полза или вреда, която
би настъпила за гражданите, по-специално
за хората с увреждания.
(2) Ако конкретен задължен субект иска
да приложи изключението от изпълнението
на чл. 39, ал. 2 поради прекомерна тежест,
трябва да извърши първоначална оценка на
степента, до която спазването на изискванията
за достъпност води до прекомерна тежест, и
да я предостави за одобряване с доклад до
председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.
(3) Докладът се разглежда по процедура,
определена от председателя на Държавна
агенция „Електронно управление“.
(4) В случай че извършената оценка бъде
одобрена, в декларацията за достъпност за
съответната интернет страница или мобилното
приложение задълженият субект подробно
описва елементите от изискванията за достъпност, които не е бил в състояние да изпълни,
и предлага достъпни алтернативи, когато е
целесъобразно. Оценката се преразглежда
от задължения субект най-малко веднъж годишно, за да бъдат взети предвид възможни
организационни или технически промени.
(5) За да се оцени до каква степен спазването на изискванията за достъпност по чл. 39,
ал. 2 води до прекомерна тежест, задължените
субекти трябва да вземат предвид най-малко
следните обстоятелства:
1. размера, ресурсите и естеството на съответния задължен субект;
2. прогнозните разходи и ползи за съответния задължен субект спрямо прогнозните
ползи за хората с увреждания, като се отчитат
честотата и продължителността на използване
на конкретната уеб страница или мобилно
приложение.
(6) Липсата на приоритет, време или знания не се считат за основания за изключение
поради прекомерна тежест.
(7) Изключенията от изпълнението на изискванията за достъпност по чл. 39, ал. 2 поради
прекомерна тежест трябва да бъдат ограничени
до конкретно съдържание и определени части
с цел намаляване на тежестта, като същите
трябва да бъдат обосновани. Независимо от
това задълженият субект трябва да направи
това съдържание възможно най-достъпно.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
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 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР
№ РД-НС-01-3
от 23 декември 2019 г.

за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския
зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.
Днес, 23.12.2019 г., в София между Националната здравноосигурителна каса, от една
страна, и Българския зъболекарски съюз, от
друга страна, се сключи настоящият договор.
Този договор е национален, защото има
действие на цялата територия на Република
България.
Този договор е рамков, защото определя
здравно-икономически, финансови, медицински, организационно-управленски, информационни и правно-деонтологични рамки, в
съответствие с които се сключват договорите
между НЗОК и изпълнителите на дентална
помощ.
Всички клаузи на този Национален рамков
договор (НРД) са в съответствие с действащото българско законодателство. Законите
и актовете в областта на здравеопазването,
здравното осигуряване и свързаните с тях
обществени отношения, с които е съобразен
този НРД, са изброени в приложение № 1.
Ч АСТ П ЪРВА
ОБЩА ЧАСТ
Г л а в а

п ъ р в а

ПРЕДМЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ
ДОГОВОР
Чл. 1. (1) Предмет на НРД са правата и задълженията по оказването на дентална помощ
в рамките на чл. 55 от Закона за здравното
осигуряване (ЗЗО) на:
1. Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК) и районните здравноосигурителни
каси (РЗОК);
2. Българския зъболекарски съюз (БЗС) и
неговите районни колегии;
3. изп ъ лни т ели т е на ден та л на помощ
(ИДП);
4. здравноосигурените лица (ЗОЛ).
(2) Дейности за повишаване на квалификацията на медицински специалисти не са
предмет на НРД.
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Г л а в а

в т о р а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
ПО НРД
Чл. 2. (1) Националната здравноосигурителна каса има следните права и задължения
по този договор:
1. възлага чрез сключване на договори с
ИДП оказването в полза на ЗОЛ на дентална помощ, договорена по вид, обхват, обем,
качество и цена в НРД, съгласно чл. 55, ал. 2
ЗЗО;
2. осигурява равнопоставеност на ИДП при
сключване на договорите с РЗОК за оказване
на дентална помощ при условията и по реда
на НРД;
3. отказва сключване на договори за оказване на дентална помощ с изпълнители на
такава помощ, които не отговарят на условията,
изискванията и реда за сключване на договори, определени в ЗЗО, Закона за лечебните
заведения (ЗЛЗ), Закона за бюджета на НЗОК
(ЗБНЗОК) за съответната година и НРД;
4. упражнява контрол върху оказаната
дентална помощ съгласно ЗЗО и НРД;
5. упражнява контрол за спазване правата
и задълженията на ЗОЛ;
6. изисква, получава от ИДП и обработва
установената документация в сроковете, определени в НРД;
7. заплаща напълно или частично договорените в НРД цени за извършените и отчетени
дентални дейности;
8. заплаща напълно или частично лекарствени продукти, включени в Позитивния
лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), предназначени за
домашно лечение на заболявания, определени
по реда на чл. 45, ал. 4 ЗЗО;
9. поддържа и обработва регистрите и информацията, съдържащи се в информационната система на НЗОК, съгласно чл. 63 ЗЗО;
10. предоставя информация на ЗОЛ относно мерките за опазване и укрепване на
здравето им;
11. предоставя при поискване информация
по изпълнение на НРД на БЗС;
12. осъществява съвместно наблюдение на
вида, обема и качеството на оказваната дентална помощ чрез РЗОК и експерти, посочени
от регионалните структури на БЗС.
(2) Българският зъболекарски съюз има
следните права и задължения по този договор:
1. представлява своите членове при сключване на НРД;
2. съдейства за спазването и прилагането
на НРД от страна на ИДП;
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3. участва чрез свои представители в арбитражните комисии при условията и по реда
на чл. 75 ЗЗО;
4. предоставя при поискване информация
на НЗОК по прилагането на НРД;
5. осъществява съвместно с РЗОК наблюдение на вида, обема и качеството на оказваната дентална помощ чрез регионалните
структури на БЗС;
6. ръководствата на БЗС съвместно с НЗОК
осъществяват наблюдение по изпълнението
на НРД;
7. защитава правата и интересите на ИДП
при сключване и изпълнение на договори за
оказване на дентална помощ с НЗОК с отделните изпълнители.
Чл. 3. Управителят на НЗОК заедно с председателя на БЗС или с упълномощени от него
лица издават съвместно указания, инструкции
и други към изпълнители на дентална помощ
по прилагането и тълкуването на НРД.
Г л а в а

т р е т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
Чл. 4. Националният рамков договор създава условия за гарантиране и упражняване
на правата на ЗОЛ в съответствие с действащото законодателство в Република България.
Чл. 5. Всички ЗОЛ имат равни права и
достъп при получаване на дентална помощ
независимо от тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия,
образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение
или имуществено състояние.
Чл. 6. Здравноосигурените лица имат права
и задължения съгласно действащото законодателство в Република България.
Чл. 7. С правата и задълженията на ЗОЛ
се ползват и лицата, за които се прилагат
схемите за социална сигурност на ЕС, както
и лицата, включени в международни спогодби
за социално осигуряване, по които Република
България е страна.
Чл. 8. Здравноосигурените лица имат право
да подават жалби пред директора на съответната РЗОК, когато не са удовлетворени от
денталните дейности, свързани с оказаната
дентална помощ. Жалбата се подава по реда
на глава втора, раздел X от ЗЗО, като в нея
се описват причините и се посочва най-малко
едно от следните основания:
1. отчетена, но неизвършена дента лна
дейност;
2. качество на денталната помощ, което
не съответства на критериите за качество,
определени в НРД;
3. отказан достъп до медицинска документация;
4. получени от изпълнител на дентална
помощ суми без правно основание.
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Чл. 9. Националната здравноосигурителна
каса съблюдава спазването на правата и задълженията на ЗОЛ от страна на ИДП чрез:
1. включване в медицинската документация, която е неразделна част от този НРД, на
изисквания, гарантиращи спазване правата
на ЗОЛ;
2. приемане, разглеждане и изготвяне на
мотивиран отговор на жалби, подадени от
ЗОЛ до НЗОК;
3. осъществяване на контрол по изпълнението на договорите с ИДП.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВИДОВЕ ДЕНТАЛНА ПОМОЩ, ЗАКУПУВАНА ОТ НЗОК В ПОЛЗА НА ЗОЛ
Чл. 10. (1) Националната здравноосигурителна каса закупува видовете дентална
помощ по чл. 45, ал. 1 ЗЗО по обеми и цени,
договорени в НРД.
(2) Денталната помощ по ал. 1 се определя
като пакет от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на НЗОК, съгласно Наредба № 9
от 2019 г. за определяне на пакета от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (Наредба
№ 9 от 2019 г.).
Чл. 11. Денталната помощ по чл. 10, ал. 2
е извънболнична дентална помощ, която
включва здравно-информационни дейности,
промоция на здравето и диагностично-лечебна дейност, която е първична извънболнична
дентална помощ (ПИДП) и специализирана
извънболнична дентална помощ (СИДП) съгласно приложение № 3 към чл. 1 на Наредба
№ 9 от 2019 г.
Г л а в а

п е т а

ФИНАНСОВА РАМК А
Чл. 12. (1) Финансовата рамка на НРД
съответства на годишните разходи за здравноосигурителни плащания за дентална помощ
съгласно чл. 1, ал. 2 ЗБНЗОК за 2020 г. –
179 800 хил. лв., както следва:
1. за дентални дейности без дейностите по
възстановяване функцията на дъвкателния
апарат при цялостна обеззъбена горна и/или
долна челюст на ЗОЛ – 167 000 хил. лв., и
2. за дейностите по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна
обеззъбена горна и/или долна челюст на
ЗОЛ – 12 800 хил. лв.
(2) Финансовата рамка по ал. 1 обхваща плащания за дейности по НРД за дента лни т е дейност и, извършени в периода
1.12.2019 г. – 30.11.2020 г., подлежащи на заплащане през 2020 г.
(3) Към финансовата рамка по ал. 1 се
включват допълнително и средства от резерва
по ЗБНЗОК за 2020 г. в размер 8 990 хил. лв.
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при прогнозно отклонение от очаквания разход
за здравноосигурителни плащания за дентална помощ, предвидени по ЗБНЗОК за 2020 г.
(4) След приемане на бюджета на НЗОК за
съответната година НЗОК и БЗС определят
финансовата рамка за обемите и цените на
дейностите, подлежащи на заплащане през
съответната календарна година от периода
на действие на настоящия НРД.
Г л а в а

ш е с т а

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Чл. 13. Изпълнители на извънболнична
дентална помощ по НРД могат да бъдат следните лечебни заведения по чл. 8, ал. 1 ЗЛЗ:
1. индивидуални практики за първична
дентална помощ;
2. групови практики за първична дентална
помощ;
3. индивидуални практики за специализирана дентална помощ;
4. групови практики за специализирана
дентална помощ;
5. дентални центрове;
6. медико-дентални центрове.
Чл. 14. (1) Изпълнителите на дентална
помощ по НРД извършват в полза на ЗОЛ
договорените от НЗОК дейности.
(2) Лечебните заведения, желаещи да сключат договор с НЗОК, могат да кандидатстват
при настоящите условия и ред за извършване
на видове дейности от пакета, за които лечебното заведение е регистрирано в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) /
Регионалната здравна инспекция (РЗИ).
Чл. 15. (1) Изпълнителите на дентална
помощ съобразно нуждите и обема на извършваната лечебна дейност могат да наемат персонал със съответно образование и
квалификация. Наетите лица могат да бъдат:
1. лекари по дентална медицина, други специалисти с образователно-квалификационна
степен „магистър“ или „доктор“, участващи
в диагностично-лечебния процес;
2. медицински и немедицински специалисти с образователно-квалификационна степен
„специалист“ или „бакалавър“ или „магистър“ – за извършване на дейности в рамките
на тяхната правоспособност;
3. други лица, извършващи административни и помощни дейности.
(2) Лекарите по дентална медицина без
придобита специалност могат да извършват
дейности от областите на СИДП в присъствие и под ръководство и контрол на лекар по
дентална медицина с придобита специалност,
който извършва дентална дейност в същото
лечебно заведение по договор с НЗОК и носи
отговорност за това.
(3) Лицата по ал. 1, т. 3 не могат да участват
в диагностични, лечебни и рехабилитационни
процедури.
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(4) Трудовоправните и приравнените на
тях отношения между ИДП и наетите от тях
лица не са предмет на този НРД.
Г л а в а

с е д м а

ОБЩИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ
НА ДОГОВОРИ ЗА ОК АЗВАНЕ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Чл. 16. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договори с лечебни
заведения, които:
1. отговарят на следните общи условия:
а) не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България – за
лекарите по дентална медицина, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение;
б) лекарите по дентална медицина, които
ръководят, съответно работят в лечебните заведения, са членове на съответната РК на БЗС;
в) лекари по дентална медицина – граждани
на държави – членки на Европейския съюз,
и други членки на ЕИП, Швейцария, както
и на трети държави, отговарят на условията
на закона и НРД;
г) лекарите по дентална медицина, които
работят в съответното лечебно заведение
за извънболнична помощ, не са членове на
Териториална експертна лекарска комисия
(Т ЕЛК)/ Нац иона лна експер т на лекарска
комисия (НЕЛК);
2. отговарят на специалните условия съгласно глава седемнадесета от специалната част.
(2) Общите и специалните условия по ал. 1
следва да са налице през цялото време на
действие на вече сключения договор.
Чл. 17. (1) Директорът на РЗОК от името
и за сметка на НЗОК сключва договори за
оказване на дентална помощ с лечебни заведения за извънболнична дентална помощ,
които имат регистриран в ИАМН/РЗИ адрес,
на който се осъществява дейността, намиращ
се на територията, обслужвана от съответната РЗОК.
(2) Лечебните заведения за извънболнична
дентална помощ, кандидатстващи за сключване на договор със съответната РЗОК, представят документите, посочени в специалната
част, глава седемнадесета, раздел І.
Чл. 18. (1) Лечебни заведения, кандидатстващи за сключване на договор с НЗОК за
оказване на извънболнична дентална помощ,
подават заявления и представят документи в
РЗОК в 30-дневен срок от влизане в сила на
НРД съгласно чл. 59а ЗЗО.
(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7 дни
о т установяванет о є писмено у ведом ява
лечебното заведение за това обстоятелство
и определя срок до 14 дни за нейното отстраняване.
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(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от
подаване на заявлението сключва договор с
изпълнителите, които отговарят на условията
по чл. 55, ал. 2, т. 1 ЗЗО и на критериите за
осигуряване на достъпност и качество на
медицинската помощ по чл. 59в ЗЗО. Директорът на РЗОК има право да провери на
място в лечебното заведение съответствието
със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.
(4) Когато непълнотата е отстранена в
определения от директора на РЗОК срок,
който изтича след срока по ал. 3, договор
може да се сключи и след изтичането му.
Чл. 19. (1) Когато въз основа на оценка
на потребностите и установена недостатъчност съгласно Националната здравна карта
е налице потребност от дентална помощ,
директорът на РЗОК може да сключва договори и след изтичане на срока по чл. 18,
ал. 3 с лечебни заведения, които отговарят
на изискванията на закона и НРД.
(2) В случаите по ал. 1 директорът на РЗОК
сключва договори или издава мотивирани
откази за сключване на договори в срок до
30 дни от подаването на документите. При
установяване на непълнота на представените
документи се прилага чл. 18, ал. 2.
Чл. 20. (1) Типовите индивидуални договори за ИДП се изготвят от НЗОК и се
утвърждават от управителя на НЗОК след
съгласуване с председателя на УС на БЗС.
(2) Предметът на договорите и на допълнителните споразумения, сключени с РЗОК,
не може да се разширява.
(3) Алинея 2 не се прилага, когато въз
основа на оценка на потребностите и установена недостатъчност съгласно Националната здравна карта е налице потребност от
дентална помощ.
Чл. 21. (1) Директорът на РЗОК отказва
да сключи договор при:
1. условие, че лечебното заведение не
отговаря на изисквания на закона, което се
установява от представените документи или
при проверка;
2. липса на някое от настоящите общи
и ли специа лни изиск вани я и услови я за
сключване на договор, което се установява от
представените документи или при проверка;
3. непълнота на изискуемата документация,
която не е била отстранена в определения
срок;
4. невъзможност на съответното лечебно
заведение да осъществява денталната помощ,
за изпълнението на която кандидатства, което
се установява от представените документи
или при проверка;
5. подаване на документи за сключване на
договор извън установения срок по чл. 59а,
ал. 1 ЗЗО независимо от причините за това,
с изключение на случаите по чл. 19;

ВЕСТНИК
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6. наложена санкция „прекратяване на
договор“.
(2) В случаите по ал. 1, т. 6 директорът на
РЗОК може да сключи договор след изтичане
на 12 месеца от влизане в сила на санкцията
„прекратяване на договор“.
(3) Директорът на РЗОК издава заповед, с
която прави мотивиран отказ за сключване
на договор с ИДП в сроковете по чл. 18 и 19.
(4) Заповедта по ал. 3 се издава в писмена
форма и съдържа:
1. правните и фактическите основания за
издаване на отказа;
2. пред кой орган и в какъв срок отказът
може да бъде обжалван;
3. дата на издаване, подпис на директора
и печат на РЗОК.
(5) Заповедта по ал. 3 се връчва на лицето,
което представлява лечебното заведение, или
се изпраща по пощата с препоръчано писмо
с обратна разписка в срок 7 работни дни от
издаването му.
(6) Заповедта, с която директорът на РЗОК
отказва да сключи договор с изпълнител на
ИДП, подлежи на обжалване съгласно чл. 59б,
ал. 3 ЗЗО по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като оспорването не спира
изпълнението на заповедта.
Г л а в а

о с м а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Чл. 22. Изпълнителите на дентална помощ осъществяват дейността си съгласно
изискванията на ЗЛЗ, ЗЗО, ЗЗ, Кодекса за
професионална етика на лекарите по дентална
медицина, ЗЛПХМ, подзаконови нормативни
актове и НРД.
Чл. 23. (1) Изпълнителите на дентална
помощ имат право да получат договореното
заплащане за извършените дейности при
условията и по реда на глава седемнадесета.
(2) Изпълнителите на дентална помощ
имат право да получават текуща информация
и съдействие от РЗОК относно възложените
им за изпълнение дейности.
Чл. 24. (1) Изпълнителите на дентална помощ нямат право да прилагат диагностични
и лечебни методи, които:
1. не са утвърдени в медицинската практика, противоречат на медицинската наука и
създават повишен риск за здравето и живота
на пациента;
2. водят до временна промяна в съзнанието,
освен ако за прилагането им пациентът е дал
съгласието си или ако са налице обстоятелствата по чл. 89, ал. 2 ЗЗ.
(2) На лицата, които възпрепятстват оказването на дентална помощ или накърняват
личното и професионалното достойнство на
лекаря, може да не се окаже такава с изключение на състояния, застрашаващи живота им.
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Чл. 25. Изпълнителите на дентална помощ
се задължават да:
1. осигуряват на ЗОЛ договорената дентална помощ съгласно условията на НРД и
изпълняват правилата за добра медицинска
практика;
2. предоставят дентална помощ по вид, обем
и качество, съответстваща на договорената;
3. предписват за домашно лечение лекарствени продукти, заплащани напълно или
частично от НЗОК;
4. предписват лекарствени продукти по
вид и количества, съобразени с обективното
състояние на пациента и изискванията на
НРД и други действащи нормативни актове;
5. не изискват плащане или доплащане от
осигуреното лице за видове дейност, която се
заплаща изцяло от НЗОК, с изключение на
случаите на заплащане и/или доплащане за
дентални дейности от ЗОЛ при условията и
по реда на НРД съгласно чл. 45, ал. 19 ЗЗО;
6. предоставят задължително изискваната
от НЗОК информация в срокове, структура
и формат, посочени в договора;
7. осигуряват на длъжностните лица на
РЗОК и НЗОК достъп до документи, свързани с отчитането и контрола на извършените
дейности;
8. не разпространяват данни, свързани с
личността на ЗОЛ, станали им известни при
или по повод оказване на дентална помощ,
освен в случаите, предвидени със закон;
9. предоставят на пациента ясна и достъпна
информация за здравословното му състояние
и методите за евентуалното му лечение.
Г л а в а

д е в е т а

К АЧЕСТВО НА ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ
Чл. 26. (1) Страните по договора извършват системно и планирано оценяване, мониториране и непрекъснато подобряване на
качеството на денталните услуги, с което се
осигурява равенство в достъпа, ефективността и сигурността на договорените дентални
услуги и повишаване на удовлетвореността
на пациентите.
(2) Изпълнителите на дентална помощ
оказват договорените дента лни дейности
съгласно критериите за качество и достъпност на денталната помощ, посочени в глава
седемнадесета, раздел ІІІ.
(3) Критерии за качество и достъпност на
денталната помощ се изготвят и актуализират в
съответствие с правилата за добра медицинска
практика след приемането им по предвидения
в закона ред, както и с наредбата по чл. 19,
ал. 7, т. 15 ЗЗО.
(4) Д и рек т ор ът на с ъо т ве т ната РЗОК
прави оценка по критериите за качеството и
достъпност на оказаната помощ от ИДП за
период от 6 месеца за срока на действие на
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този НРД съгласно методика, разработена
от НЗОК и БЗС, и я използва в случаите по
чл. 59, ал. 11, т. 4 ЗЗО.
Г л а в а

д е с е т а

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОКУМЕНТООБОРОТ
Чл. 27. (1) Здравната документация във
връзка с оказването на дентална помощ по
реда на ЗЗО включва:
1. първични медицински документи съгласно приложение № 2 „Първични медицински
документи“;
2. медицински документи на МЗ, утвърдени
по съответния ред;
3. удостоверителни документи за право
на обезщетения в натура в случай на болест,
майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания, издадени по реда на
Европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност и двустранни
спогодби, „Удостоверение за регистрация към
НЗОК на лица, осигурени в друга държава“ и
„Декларация при упражняване от осигурени
лица на права на спешна и неотложна помощ
от здравноосигурителния пакет на НЗОК срещу
представена Европейска здравноосигурителна
карта (ЕЗОК)“ или „Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК“, или двуезичен
формуляр за право на медицинска помощ
при престой на територията на Република
България, издаден по реда на действащи
двустранни договори за социално осигуряване, съгласно приложение № 3 „Документи,
свързани с оказване на дентална помощ на
лица, осигурени в други държави“.
(2) Отчетната документация във връзка
с оказването на дентална помощ по реда на
ЗЗО включва:
1. здравната документация по ал. 1;
2. финансово-отчетни документи съгласно
Закона за счетоводството.
(3) С документите по ал. 2 се отчита и
закупува извършената дейност по договора
с НЗОК.
Чл. 28. Изпълнителите на дентална помощ
осигуряват за своя сметка формуляри на първични медицински документи.
Чл. 29. Документацията и документооборотът за ИДП се уреждат в специалната част
на НРД, глава седемнадесета, раздел VІ.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

ЛЕК АРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО
ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК
Раздел I
Списък с лекарствени продукти, заплащани
напълно или частично от НЗОК
Чл. 30. Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарствени продукти
за дома ш но лечен ие на т ери т ори я та на
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страната, включени в приложение № 1 на
Позитивния лекарствен списък по чл. 262
ЗЛПХМ, публикуван на интернет страницата
на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, за които са
подадени заявления за заплащане по реда на
Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда,
механизма и критериите за заплащане от
Националната здравноосигурителна каса на
лекарствени продукти, медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински
цели, договаряне на отстъпки и прилагане
на механизми, гарантиращи предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК (Наредба
№ 10 от 2009 г.).
Чл. 31. Лекарствените продукти от приложение № 1 на ПЛС, които се заплащат от
НЗОК, са посочени в „Списък с лекарствени
продукти, които НЗОК заплаща по реда на
Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда,
механизма и критериите за заплащане от
Националната здравноосигурителна каса на
лекарствени продукти, медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински
цели, договаряне на отстъпки и прилагане
на механизми, гарантиращи предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК“, който се
публикува на интернет страницата на НЗОК
и е задължителен за ИДП.
Чл. 32. (1) За един и същ период на лечение
НЗОК заплаща до три лекарствени продукта,
предписани на ЗОЛ за едно заболяване, независимо от реда и начина на извършване на
предписанията, вида и броя на рецептурните
бланки, на които те са предписани.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща предписаните и отпуснати на
ЗОЛ лекарствени продукти при условия, по
ред, начин и срокове, посочени в Наредба
№ 10 от 2009 г., в списъка по чл. 31 и в
сключените договори с аптеки.
(3) Националната здравноосигу рителна
каса извършва постоянен мониторинг и анализ на предписаните, отпуснати и заплатени
изцяло или частично от НЗОК лекарствени
продукти, както и по отделните заболявания
по МКБ.
(4) Националната здравноосигу рителна
к аса не за п ла ща лек арс т вен и п род у к т и,
предписани и отпуснати на:
1. лица с прекъснати здравноосигурителни права по чл. 109, ал. 1 ЗЗО към момента
на предписване и отпускане на лекарствени
продукти;
2. лица, които са освободени от задължението за внасяне на здравноосигурителни
вноски съгласно чл. 40а, ал. 1 ЗЗО.
Чл. 33. (1) Извън списъка по чл. 31 НЗОК
заплаща напълно или частично до размера
на получените трансфери от Агенцията за
социално подпомагане:
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1. лекарствени продукти, предписани и
отпуснати на ветерани от войните при условията и по реда на наредбата по чл. 5, ал. 5
от Правилника за прилагане на Закона за
ветераните от войните (ППЗВВ);
2. лекарствени продукти, предписани и
отпуснати на военноинвалиди и военнопострадали по чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за
военноинва лидите и военнопост ра да лите
(ЗВВ), при условията и по реда на наредбата
по чл. 15, ал. 5 ЗВВ.
(2) Лекарствените продукти по ал. 1, т. 1 са
определени в списък, утвърден от министъра
на здравеопазването на основание чл. 5, ал. 1
ППЗВВ, а лекарствените продукти по ал. 1,
т. 2 – в списък, утвърден от министъра на
здравеопазването на основание чл. 15, ал. 1
и 2 ЗВВ.
(3) Средствата за лекарствените продукти
по ал. 1 са за сметка на държавния бюджет
и се изплащат от Агенцията за социално
подпомагане чрез НЗОК.
Раздел II
Условия и ред за предписване на лекарствени
продукти
Чл. 34. (1) Право да предписват лекарствени продукти от списъка по чл. 31 имат
лекари по дентална медицина от лечебни
заведения за извънболнична дентална помощ,
работещи в изпълнение на договор с НЗОК.
(2) Извън сл у чаите по а л. 1 право да
предписват лекарствени продукти от списъка
по чл. 31 на лишени от свобода лица имат
и лекари по дентална медицина, работещи
в лечебните заведения към Министерството
на правосъдието.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 предписват лекарствени продукти за домашно лечение на ЗОЛ
на територията на страната с установени
заболявания в съответствие с наредбата по
чл. 45, ал. 3 ЗЗО.
(4) Лекарствените продукти от списъка по
чл. 31 се предписват на лица с непрекъснати
здравноосигурителни права, лица с право на
здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС, от друга държава
от ЕИП или съгласно двустранни спогодби
към датата на извършване на предписанието.
(5) Лекарствените продукти се предписват
на основание чл. 56, ал. 1 ЗЗО и при спазване
изискванията на действащото законодателство, настоящия НРД и сключените с НЗОК
договори за оказване на дентална помощ.
Чл. 35. (1) Лекарствените продукти се
предписват само след извършен преглед,
който се удостоверява с подписа на ЗОЛ в
амбулаторния лист.
(2) Лекарят по дентална медицина е длъжен да уведоми ЗОЛ, респ. негов родител,
настойник или попечител, за вида на предписаните лекарствени прод у кти, тя х ното
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дейст вие/п ри лагане, ст рани чни реак ц ии,
ред и начин на приемане, както и дали се
заплащат частично от НЗОК.
Чл. 36. Назначаването и предписването
на лекарствени продукти се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 4
от 2009 г. за условията и реда за предписване
и отпускане на лекарствени продукти (Наредба № 4 от 2009 г.), на настоящия НРД и
кратките характеристики на лекарствените
продукти.
Чл. 37. (1) Не се допуска за лечението
на едно ЗОЛ едновременно предписване на
лекарствени продукти, принадлежащи към
едно и също международно непатентно наименование, за повече от едно заболяване
(един МКБ код) независимо от вида и броя
на издадените рецептурни бланки.
(2) Не се допуска предписване от лекар
по дента лна медицина на повече от т ри
лекарствени продукта за едно заболяване
(ед и н М К Б код), к а к т о и д у бл и ра не на
предписанията в рамките на валидността
на рецептата, респ. на отделните отрязъци
съгласно Наредба № 4 от 2009 г.
(3) Не се допуска за лечението на едно
ЗОЛ на една и съща рецептурна бланка независимо от ползвания образец предписване на
напълно и частично заплащани лекарствени
продукти.
Чл. 38. При предписване на лекарствени
продукти всички данни съгласно приложение
№ 2 се отразяват в амбулаторния лист и в
електронния отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
Чл. 39. Право да предписват лекарствени продукти от списъците по чл. 5, ал. 1
ППЗВВ и чл. 15, ал. 1 и 2 ЗВВ имат лекари
по дентална медицина от лечебни заведения
за извънболнична дентална помощ, работещи
в изпълнение на договор с НЗОК, при условията и по реда на наредбата по чл. 5, ал. 5
ППЗВВ, респ. наредбата по чл. 15, ал. 5 ЗВВ.
Раздел III
Условия и ред за отпускане на лекарствени
продукти
Чл. 40. Издадените от лицата по чл. 34
рецепти се изпълняват в аптека, открита от
притежател на разрешение за търговия на
дребно с лекарствени продукти, ск лючил
договор с НЗОК по реда на чл. 45, ал. 17 ЗЗО.
Чл. 41. Рецептурните бланки имат срок
на валидност, установен в Наредба № 4 от
2009 г.
Чл. 42. (1) Лекарствените продукти, предписани на ветерани от войните, на военноинвалиди и военнопострадали, се отпускат
в аптеки, открити от притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени
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продукти, сключили договори с НЗОК на
основание наредбата по чл. 5, ал. 5 ППЗВВ,
респ. наредбата по чл. 15, ал. 5 ЗВВ.
(2) Отпускането на лекарствените продук
ти се осъществява при условията и по реда,
установени в наредбите по ал. 1.
Г л а в а
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ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ВЪВ ВРЪЗК А С ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА
Чл. 43. (1) Лечебните заведения, сключили
договор за оказване на дентална помощ с
НЗОК, осъществяват дейностите и вод ят
док у мен тац и я, свързани с медиц инската
експер т и з а на раб о т о спо с о бно с т т а , п ри
условията и по реда на ЗЗ, Наредбата за
медицинската експертиза на работоспособността, Наредба № 9 от 2019 г., Правилника
за устройството и организацията на работа
на органите на медицинската експертиза
на работоспособността и на регионалните
к ар т о т ек и на мед и ц и нск и т е експер т изи
(Правилника) и настоящия НРД.
(2) В изпълнение на сключените с НЗОК
договори за оказване на дентална помощ
п ри необходимост лекари те по ден та лна
медицина извършват:
1. медицинска експертиза на временната
неработоспособност:
а) издаване на първичен болничен лист;
б) издаване на продължение на болничен
лист;
2. насочване за медицинска експертиза
към лекарска консултативна комисия (ЛКК);
3. подготвяне на документи за представяне
пред ТЕЛК съобразно Наредба № 9 от 2019 г.;
4. насочване към ТЕЛК при условията
и по реда на чл. 22, ал. 2 от Правилника.
(3) В изпълнение на сключените с НЗОК
договори за оказване на дентална помощ при
необходимост ЛКК от лечебните заведения
за СИДП извършват:
1. освидетелстване на лицата съгласно
чл. 23, ал. 1 от Правилника;
2. подготвяне на документи за представяне
пред ТЕЛК съобразно Наредба № 9 от 2019 г.
Чл. 44. По преценка на лекар по дентална медицина от лечебно заведение за дентална помощ за нуждите на медицинската
експертиза на работоспособността същият
издава на ЗОЛ:
1. „Та лон за мед и ц и нск а експер т иза“
(бл. МЗ – НЗОК № 6) – при необходимост
от прегледи и консултации със съответен
специалист;
2. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4) – при необходимост от секторна рентгенография на
зъби и/или ортопантомография.

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

Чл. 45. (1) Когато нормативната уредба
предвижда медицинската експертиза да се
извършва от ЛКК, лекарят по дентална медицина от лечебно заведение за дентална
помощ насочва ЗОЛ към ЛКК с „Талон за
медицинска експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 6).
(2) При насочване към ЛКК лекарят по
ал. 1 представя необходимата медицинска
документация.
(3) При подготовката за ЛК К ЗОЛ се
насочва за прегледи към специалисти от
лечебн и за веден и я за СИ Д П, ск л юч и л и
договор с НЗОК, с „Талон за медицинска
експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6).
(4) Лекарската консултативна комисия,
сформирана в лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, може да назначи допълнителни консултации с „Талон
за медицинска експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 6) и изследвания с „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 4) за извършване на секторна рентгенография на зъби и/или ортопантомография
консултации, ако са необходими.
(5) Член на ЛКК, сформирана в лечебно
заведение за СИДП, няма право да насочи
ЗОЛ за допълнителни изследвания или консултации към самия себе си.
Чл. 46. (1) Районната здравноосигурителна
каса е задължена да уведомява по подходящ
начин лечебните заведения за извънболнична
дентална помощ, сключили договор с НЗОК,
за сформираните ЛКК на територията на
съответната област, профила им и графика
за работата.
(2) Председателите на ЛКК, сформирани
в лечебни заведения за СИДП, представят
ежемесечни отчети пред РЗОК. Отчетът съдържа обобщен списък на ЗОЛ, номерата на
протоколите от заседанията на комисията,
състава на комисията и взетите решения.
(3) Към отчета по ал. 2 се прилага общата
част на талона за медицинска експертиза, с
който пациентът е изпратен за експертиза
на работоспособността.
Чл. 47. (1) Когато нормативната уредба
предвижда медицинската експертиза да се
извършва от ТЕЛК, ЛКК подготвя необходимата документация на ЗОЛ и я насочва
за експертиза пред ТЕЛК.
(2) За насочване към ТЕЛК ЛКК съставя
медицински протокол и прилага съответната
медицинска документация във вид и обем
по Наредба № 9 от 2019 г.
(3) Пациентът представя в регионалната картотека на медицинските експертизи
(РК МЕ) медицинск и я протокол по ал. 2,
придружен от молба и съответната медицинска документация.
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(4) Когато се прецени, че представеният
п ро т окол не е дос тат ъч но изчерпат елен
съгласно приложения № 4 и 5 на Наредба
№ 9 от 2019 г., регионалната картотека на
медицинските експертизи (РКМЕ) е в правото си да го върне на съответната ЛКК за
допълнителни такива.
(5) При необходимост ЛК К назначава
допълнителни изследвания или консултации
по реда на чл. 45, ал. 4.
Чл. 48. (1) Дейността на лечебното заведение, свързана с изясняването и уточняването на здравословното състояние на лицата
и с подготовката им за освидетелстване и
преосвидетелстване от ТЕЛК или НЕЛК, се
осигурява от НЗОК.
(2) В случай че за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността в
частта подготовка за преосвидетелстване от
ТЕЛК (НЕЛК) са необходими:
1. прегледи и консултации със съответен
специалист, лекарят по дентална медицина
или ЛКК издава на ЗОЛ „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6);
2. специализирани медико-диагностични
изследвания (СМДИ) – секторна рентгенография на зъби и/или ортопантомография,
лекарят по дентална медицина или ЛК К
издава на ЗОЛ „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4).
Чл. 49. Преосвидетелстването се осъществява както по искане на освидетелстваното
лице, така и по преценка на ТЕЛК (НЕЛК).
За ну ж дите на преосвидетелстването лечебните заведени я осъществяват дейност
по реда, описан по-горе и регламентиращ
процеса на освидетелстване по НРД.
Чл. 50. При подготовка за ТЕЛК (НЕЛК)
(за освидетелстване или преосвидетелстване)
лечебните заведения за ПИДП и СИДП осъществяват дейност съобразно конкретните
заболявания и в обхват, регламентирани в
Наредба № 9 от 2019 г.
Г л а в а
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ИНФОРМ А ЦИОННОТО ОСИГ У РЯВА НЕ И
ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 51. (1) Изпълнителите на дентална
помощ са задължени да събират, поддържат
и съхраняват информация:
1. на хартиен носител, съгласуван с БЗС – за
документи, за които се изисква подпис на
пациента;
2. финансово-отчетни документи – в електронен вид;
3. в електронен вид в определен от НЗОК
формат, съгласуван с БЗС – за отчитане на
ИДП пред съответната РЗОК за извършената
от тях дейност в полза на ЗОЛ.
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(2) Изпълнителите на дентална помощ са
задължени да предоставят на НЗОК/РЗОК
само отчетните документи по ал. 1, т. 2 и
информацията по ал. 1, т. 3.
(3) Обемът и видът на информацията по
ал. 1 се използват за изграждане и поддържане на регистрите на НЗОК по чл. 63, ал. 1,
т. 1, 2, 3 и 3а ЗЗО.
(4) С цел гарантиране сигурността на обменяните данни и защита на информацията
при осъществяване на дейностите по ал. 1
и 2 ИДП следва да спазват минималните
изисквания за мрежова информационна сигурност в изпълнение на изискванията на
Наредбата за минималните изисквания за
мрежова и информационна сигурност, приета
с ПМС № 186 от 2019 г.
Чл. 52. (1) Обемът и видът на предоставяната информация са определени в НРД,
като се спазват реквизитите на установените
в този договор документи.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса публикува на своята официална интернет страница формати на електронния
документ за отчет на извършената дейност
и електронни финансови документи, изисквани от НРД.
Чл. 53. (1) Изпълнителите на дентална
помощ са задължени да предоставят изискваната с НРД информация във формат, начин
и в срокове, определени в глави десета и
седемнадесета и приложение № 2.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса предоставя обратна информаци я на
УС на БЗС за изпълнението на бюджета на
НЗОК в частта на здравноосигурителните
плащания за извънболнична дентална помощ
съгласно чл. 121.
Чл. 54. Изпълнителите на дентална помощ
са задължени да предоставят съхраняваната
при тях информация по чл. 51 при проверка
от контролните органи на НЗОК/РЗОК.
Чл. 55. При промени в нормат ивната
база, които налагат изменение на работните
процедури и изискванията към медицинския
софтуер, промените се публикуват на официалната интернет страница на НЗОК в срок
не по-малък от 30 дни преди прилагането
им, в случай че срокът не противоречи на
влизането в сила на нормативния акт.
Ч л . 56 . Лечебно т о з а в еден ие – И Д П ,
своевременно уведомява НЗОК/РЗОК при
п р ом я на на л и ч н и я п р о ф е сиона лен код
(ЛПК) на лекарите по дентална медицина,
работещи по договор с НЗОК в това лечебно
заведение.
Чл. 57. Националната здравноосигурителна каса е задължена да съхранява данните
за ЗОЛ и ИДП за периода, регламентиран
в чл. 67 ЗЗО.
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Чл. 58. Националната здравноосигурителна каса е задължена да използва и предоставя данните, свързани с личността на ЗОЛ
и ИДП, в съответствие с изискванията по
чл. 68, ал. 1 и 2 ЗЗО и Закона за защита на
личните данни.
Чл. 59. (1) Националната здравноосигурителна каса е задължена да предоставя на ЗОЛ
при поискване информация за ИДП, сключили договор с РЗОК, съдържаща данните
по чл. 64, ал. 2 ЗЗО, чрез портала на НЗОК.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса предоставя на ИДП електронна услуга за
проверка на актуалната здравноосигурителна
книжка на ЗОЛ и извършените и отчетени в
НЗОК дентални дейности на едно ЗОЛ.
Чл. 60. (1) На основание чл. 50 ЗЗО при
ползване на дентална помощ лечебното заведение – изпълнител на дентална помощ,
изисква от лицата представяне на документи,
удостоверяващи самоличността им съгласно
Закона за българските лични документи.
(2) От лицата, на които не се издават
документи по ал. 1, се изискват документи,
удостоверяващи самоличността им съгласно
националното законодателство на държавата,
чиито граждани са лицата.
(3) Лицата в производство за предоставяне
на статут на бежанец или право на убежище
представят удостоверяващ самоличността им
документ, издаден от Държавната агенция
за бежанците.
(4) Лицата в процедура по издаване на
док у мен т, у дос т оверяващ самоли чнос т та
им, поради изгубване, кражба, повреждане,
унищожаване, подмяна и промяна в данните представят декларация по чл. 17, ал. 1
от Правилника за издаване на българските
лични документи или друг документ, удостоверяващ изброените обстоятелства, издаден
от съответните компетентни органи.
Г л а в а

ч е т и р и н а д е с е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ
Чл. 61. (1) Контролът по изпълнение на
договорите за оказване на дентална помощ се
извършва в съответствие с раздел Х от ЗЗО
и глава осемнадесета.
(2) Условията и редът за осъществяване
на контрол по ал. 1 се определят в глава
осемнадесета и с инструкция, издадена от
управителя на НЗОК на основание чл. 72,
ал. 10 ЗЗО, която се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.
Чл. 62. (1) Управителят на НЗОК упражнява цялостен контрол върху изпълнението
на договорите чрез:
1. длъжностни лица – служители на НЗОК;
2. длъжностни лица от РЗОК – контрольори.
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(2) Директорът на РЗОК упражнява контрол върху изпълнението на договорите чрез
длъжностни лица на РЗОК – контрольори.
Чл. 63. (1) Длъж ност ни те лица – сл уж и т е л и на НЗОК , д л ъ ж но с т н и л и ца о т
РЗОК – контрольори, осъществяват внезапен контрол по изпълнение на договорите с
изпълнителите на дентална помощ, контрол
преди заплащане на оказаната медицинска
помощ и последващ контрол.
(2) Контролът по ал. 1 може да се извършва и чрез проверки по постъпили жалби от
здравноосигурени лица в случаите по чл. 35,
ал. 2 ЗЗО.
(3) Контролът по ал. 1 и 2 по изпълнението на договорите с ИДП се уреж да в глава
осемнадесета.
Чл. 64. (1) Изпълнителите на дентална
помощ са длъжни да:
1. оказват съдействие на конт ролните
органи на НЗОК и РЗОК при изпълнение
на служебните им задължения;
2. предоставят на контролните органи
на НЗОК и РЗОК при поискване всички
документи по сключените договори, както
и отчетната документация по чл. 27, ал. 2.
(2) Контролната дейност се осъществява по начин и във време, незатрудняващи
основната дейнос т на изп ъ л н и т ел и т е на
дентална помощ.
Чл. 65. Здравноосигурените лица могат да
бъдат поканени за съдействие на контролните органи на НЗОК (РЗОК) за уточняване
на обстоятелства във връзка с дейността на
ИДП, включително и в писмен вид.
Г л а в а

п е т н а д е с е т а

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДОГОВОРИТЕ
Ч л. 66. При констат и рани нару шени я
от длъжностните лица по чл. 72, ал. 2 ЗЗО
по изпълнение на договорите за оказване
на дента лна помощ се на лагат санк ции,
предвидени в глава деветнадесета, и/или
глоби или имуществени санкции съгласно
административнонаказателните разпоредби
на ЗЗО.
Чл. 67. (1) На територията, обслужвана
от РЗОК, се конституират арбитражни комисии за оспорване на констатациите на
длъжностните лица по чл. 72, ал. 2 ЗЗО:
1. д л ъ ж н о с т н и л и ц а – с л у ж и т е л и н а
НЗОК;
2. длъжностни лица от РЗОК – контрольори.
(2) Арбитражните комисии по ал. 1 се
създават в съответствие с чл. 75 ЗЗО и осъществяват своята дейност при условията и
по реда, определени в глава деветнадесета.
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ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Чл. 68. (1) Договорът с ИДП се прекратява, без която и да е от страните да дължи
предизвестие:
1. по взаимно съгласие между страните,
изразено писмено;
2. с изтичане на уговорения срок;
3. при смърт или поставяне под запрещение
на лекаря по дентална медицина, регистрирал
индивидуална практика за извънболнична
дентална помощ – от момента на смъртта
или от датата на постановяване на съдебното
решение за поставяне под запрещение;
4. при заличаване на регистрацията в
ИАМН на лечебното заведение – изпълнител, при условията на чл. 45 ЗЛЗ – от датата
на съобщаване на акта на заличаването на
лечебното заведение;
5. при заличаване на лекаря по дентална
медицина, регистрирал индивидуалната практика за първична или специализирана медицинска помощ, от регистъра на БЗС, за което
председателят на районната колегия (РК) на
БЗС незабавно уведомява РЗОК – от датата
на влизане в сила на акта на заличаването;
6. п ри п рек ратяване, лик ви даци я и ли
о бя вя ва не в не с ъ с т оя т ел но с т на изп ъ лнител – юридическо лице или едноличен
т ърговец – от момента на наст ъпване на
съответното юридическо събитие;
7. при настъпила обективна невъзможност
за изпълнение на целия или на част от договора – изцяло, или частично – по отношение
на съответната част;
8. при отнемане на правото на лекар по
дентална медицина, регистрирал индивидуална практика, да упражнява медицинска
професия в Република България.
(2) В случаите на заличаване от регистъра
на съответната РК на БЗС при настъпила
обек т и вна невъ змож нос т за изп ъ л нен ие
на договора или отнемане на правото да
упражнява медицинска професия на лекар
по дентална медицина, работещ в лечебно
заведение, което не е регистрирано като индивидуална практика, договорът се прекратява частично по отношение на този лекар
по дентална медицина.
Чл. 69. (1) Договорът с ИДП се прекратява
без предизвестие от страна на НЗОК, когато:
1. изпълнителят не представи отчети за
извършена дейност повече от 3 последователни месеца;
2. в случай че изпълнителят не отговаря
на условията за извършване на съответната
дейност, установени в нормативен акт или
НРД.
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(2) Договорът може да се п рек рат и с
писмено предизвестие от страна на ИДП в
срок един месец, доколкото страните не са
уговорили по-дълъг срок, но не повече от
три месеца.
Чл. 70. В случаите по чл. 59, ал. 11, т. 1
и 2 ЗЗО договорът с ИДП се прекратява от
страна на НЗОК по реда на глава деветнадесета.
Чл. 71. (1) Прекратяването на договор с
ИДП не освобождава НЗОК от задължението
да заплати на същия извършените дейности
до прекратяването на договора по представени отчетни документи.
(2) Прекратяването на договор с изпълнител на извънболнична дентална помощ
не освобождава ИДП от задълженията за
възстановяване на суми по реда на глава
деветнадесета.
Ч АС Т В Т ОРА
СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
Г л а в а

с е д е м н а д е с е т а

ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Раздел I
Условия, ред и необходими документи за
сключване на договори за оказване на извънболнична дентална помощ
Чл. 72. Страна по договор за оказване на
извънболнична дентална помощ (ИзвбДП) с
НЗОК може да бъде лечебно заведение, което
отговаря на общите условия по чл. 16, ал. 1,
т. 1 и на следните специални условия:
1. регистрация съгласно ЗЛЗ в ИАМН/РЗИ
с адрес, на който се осъществява дейността,
намиращ се на територията на съответната
РЗОК, с предмет на дейност/дейности, за
който желае да сключи договор;
2. разполага и поддържа за срока на действие
на договора изискуемо дентално и техническо
оборудване и обзавеждане съгласно приложение № 4 „Изисквания на НЗОК за сключване
на договор с изпълнители на извънболнична
дентална помощ“.
Чл. 73. Страна по договор за оказване на
специализирана хирургична извънболнична
дентална помощ може да бъде лечебно заведение за ИзвбДП, което отговаря на условията
по чл. 72 и в което работи лекар по дентална
медицина с призната специалност „Орална
хирургия“ и/или „Лицево-челюстна хирургия“/„Дентална, орална и лицево-челюстна
хирургия“.
Чл. 74. Страна по договор за оказване
на СИДП по специалност „Детска дентална
медицина“ може да бъде лечебно заведение
за ИзвбДП, което отговаря на условията по
чл. 72 и в което работи лекар по дентална
медицина с призната специалност „Детска
дентална медицина“.
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Чл. 75. Страна по договор за оказване на
СИДП под обща анестезия за ЗОЛ до 18-годишна възраст с психични заболявания може
да бъде лечебно заведение, което отговаря
на условията по чл. 72 и в което работят
лекар по дента лна медицина с призната
специалност „Детска дентална медицина“ и/
или лекар по дентална медицина с призната
специалност „Орална хирургия“ или „Лицево-челюстна хирургия“/„Дентална, орална и
лицево-челюстна хирургия“. Лечебното заведение трябва да отговаря на медицинския
стандарт „Анестезия и интензивно лечение“.
Чл. 76. Страна по договор за извършване
на секторна рентгенография на зъби и ортопантомография може да бъде лечебно заведение за ИзвбДП, регистрирано в ИАМН/
РЗИ, с предмет на дейност рентгенография,
което отговаря на условията по чл. 72 и в
което работи лекар по дентална медицина,
притежаващ издадено по реда на Закона за
безопасно използване на ядрената енергия
удостоверение за съответната правоспособност съгласно чл. 11, ал. 5 ЗЛЗ.
Чл. 77. А ко лечебното заведение – изпълнител на дентална помощ по договор
с НЗОК, притежава подвижни структури,
р ег ис т ри ра н и в И А М Н / РЗИ , т е т ря бва
да отговарят на условията по чл. 72 и 74.
Национа лната зд равноосиг у ри телна каса
закупува дейности, извършени в подвижни
структури, само ако последните работят в
населени места с неблагоприятни условия
и дейностите се извършват непрекъснато в
едно и също населено място не по-малко
от 3 месеца.
Чл. 78. Националната здравноосигу рителна каса сключва само по един договор
с изпълнител на ИзвбДП в рамките на една
РЗОК за всеки един от предметите на дейност
(първична, специализирана), като изпълнението може да се осъществява на няколко
места на територията на съответната РЗОК.
Чл. 79. Лечебните заведения за ИзвбДП,
желаещи да сключат договор със съответната
РЗОК, на чиято територия е регистриран
адрес, на който се осъществява дейността,
представят заявление по образец, утвърден
от управителя на НЗОК, към което прилагат:
1. данни за идентификационния код на
търговеца или кооперацията от търговския
регистър, а за дружествата, регистрирани
в държава – членка на Европейския съюз,
или в държава, страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство – документ за актуална регистрация по
националното законодателство, издаден от
компетентен орган на съответната държава;
2. копие от удостоверението за регистрация на лечебното заведение в ИАМН/РЗИ
с всички адреси на лечебното заведение;
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3. дек лара ц и я на хар т иен носи т ел по
образец, посочен в приложение № 4, за дейността на лечебното заведение за ИзвбДП;
4. удостоверение за актуално членство
в съответната РК на БЗС с номер от националния регистър (ЛПК) по смисъла на
чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗСОЛЛДМ, издадено от
съответната РК на БЗС, както и декларация, че не са с отнети права да упражняват
дентална медицинска професия в Република
България – за лекарите по дентална медицина, които работят в лечебните заведения;
5. копие от удостоверение за признаване
на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение
за признаване на специализация, издадени
от министъра на здравеопазването по реда
на Закона за признаване на професионални
квалификации – за лекарите чуж денци;
6. необходимите квалификационни док у мен т и , у до с т ов еря в а щ и ус лови я т а по
чл. 73 – 75, съгласно наредбата по чл. 181,
ал. 1 ЗЗ за придобиване на специалност в
сис т емата на зд ра веопазва нет о; ка к т о и
удостоверение, удостоверяващо условията
по чл. 76, за съответната правоспособност,
издадено по реда на Закона за безопасно
използване на ядрената енергия съгласно
чл. 11, ал. 5 ЗЛЗ;
7. декларация за работа в лечебно заведение, регистрирано на територията на друга
РЗОК – за лекарите по дентална медицина,
които работят в лечебни заведения на територията на друга РЗОК;
8. регистрация по БУЛСТАТ (за лечебните
заведения, които са учредени от физически
лица – лекари по дентална медицина);
9. график и маршрут на подвижните структури – за лечебните заведения с разкрити
подвижни структури.
Чл. 80. Изпълнителите на ИзвбДП, сключили договор с НЗОК в съответствие с НРД
за денталните дейности за 2018 г., прилагат
само следните документи:
1. в случай на настъпили промени – документи по чл. 79, т. 1, 2, 5, 6 и 8, или декларация за липса на промени;
2. декларации по чл. 79, т. 3, 4 и 7 – на
хартиен носител;
3. документ по чл. 79, т. 4 и 9.
Чл. 81. Директорът на РЗОК не може да
изисква от лечебното заведение за дентална
помощ други документи при сключване на
договор с НЗОК освен посочените в чл. 79
и 80.
Чл. 82. При промяна на всяко от обстоятелствата по чл. 72 – 76, 78 и 79 ИДП е
длъжен да уведоми РЗОК, като изпрати и
копие от съответния документ в 7-дневен
срок от настъпване на промяната.
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Чл. 83. Заявления за сключване на договори с НЗОК с приложени към тях документи и декларации по чл. 79 и 80, както и
документи по чл. 82 могат да се подават и
чрез използване на услугата за електронна
препоръчана поща, а именно Система за
елек т рон но вр ъч ва не, с ъгласно разп исаните правила за използване на услу гата,
п редоставена о т Държавната агенц и я за
електронно управление и публикувана на
https://edelivery.egov.bg.
Раздел II
Условия и ред за оказване на извънболнична
дентална помощ
Чл. 84. (1) Изпълнителите на дентална
медицинска помощ:
1. осигуряват достъпна дентална медицинска помощ и спазват правилата за добра
дентална практика;
2. предоставят дентална помощ по вид,
обем и качество, съответстващи на договорената;
3. предписват лекарства по вид и количества, съобразени с изискванията на НРД;
4. предоставят задължително изискваната
от НЗОК информация в срокове, структура
и формат, посочени в договора;
5. осигуряват на длъжностните лица на
РЗОК/НЗОК достъп до документи, свързани
с осъществяването на дейността по договор
с НЗОК;
6. не разпространяват данни, свързани с
личността на ЗОЛ, станали им известни при
или по повод оказване на дентална помощ,
освен в случаите, предвидени със закон.
(2) Извънболнична дентална медицинска
помощ при условията и по реда на този раздел
се оказва на ЗОЛ, осъществили правото си на
свободен избор, преглед и лечение от лекар
по дентална медицина в лечебно заведение
за ИзвбДП, сключило договор с НЗОК, в
амбулаторията, включително в подвижната
структура, посочена в договора с ИДП.
(3) Изборът по ал. 2 се осъществява в
лечебно заведение съгласно наредбата по
чл. 81, ал. 3 ЗЗ.
Чл. 85. За лицата, настанени в домове за
медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за
отглеждане и възпитание на деца, лишени от
родителска грижа, за лицата, задържани под
стража, лишените от свобода, които нямат
достъп до дентална медицинска помощ поради липса на лекар по дентална медицина,
работещ в съответното заведение, изборът на
лекар по дентална медицина се осъществява
служебно от директора на съответната РЗОК
и председателя на съответната РК на БЗС
съгласувано с ръководителя на съответната
структура.
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Чл. 86. (1) Здравноосигурените лица могат свободно да осъществяват или променят
избора си на лекар по дентална медицина за
всяка от договорените дейности през срока
на действие на НРД.
(2) Здравноосигурените лица получават
договорената дентална помощ само след доказване на здравноосигурителните си права и
представяне на валидна здравноосигурителна
книжка/притурка към ЗОК на избрания лекар по дентална медицина. За предоставяне
на невалидна здравноосигурителна книжка/
притурка към ЗОК и представяне на неверни
данни ЗОЛ носи отговорност съгласно законодателството на Република България.
(3) Контролните органи на НЗОК/РЗОК
не могат да задължават лекарите по дентална
медицина да изискват и да им предоставят
здравноосигурителната книжка на ЗОЛ.
(4) За обстоятелствата, че здравноосигурителните му права не са прекъснати и разполага
само с една валидна здравноосигурителна
книжка, ЗОЛ попълва при поискване от лекаря
по дентална медицина декларация съгласно
приложение № 5 „Притурка към здравноосигурителната книжка и декларации“.
(5) За обстоятелствата, че му е поставена
плакова зъбна протеза и е информиран, че
цената на денталната услуга не включва материала за протезата и медико-техническата
дейност за изработката є, ЗОЛ попълва декларация съгласно приложение № 5.
(6) Лекарят по дентална медицина има
право да провери чрез предоставена електронна услуга от НЗОК номера на актуалната здравноосигурителна книжка на ЗОЛ и
извършените и отчетени в НЗОК дентални
дейности на същото ЗОЛ.
Чл. 87. (1) Часовете за прием на ЗОЛ се
уговарят предварително между изпълнителя
на ИзвбДП и ЗОЛ.
(2) Лекарите по дентална медицина, работещи в лечебни заведения за ИзвбДП, поставят
на видно място в амбулаторията списък с
информация относно:
1. пакетите, обемите и стойностите на
договорените дейности, за които е сключен
договор;
2. категориите лица по чл. 37, ал. 4 ЗЗО,
освободени от заплащане на потребителска
такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО, както и списък
на заболяванията, при които тези лица са
освободени.
Чл. 88. (1) При първо посещение за съответната календарна година лекарят по дентална
медицина задължително извършва обстоен
преглед със снемане на орален статус на ЗОЛ.
(2) Общопрактикуващият лекар по дентална
медицина и лекарят по дентална медицина – специалист, задължително попълват за
всяко ЗОЛ месечен „Амбулаторен лист“ (бл.
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МЗ – НЗОК № 2), в който се отразява обстоен
преглед със снемане на орален статус и/или
оказаната дентална помощ.
Чл. 89. (1) Всеки лекар по дентална медицина отчита извършени дентални дейности
съобразно определено времетраене за всяка
дентална дейност съгласно чл. 97, но не повече от 6 часа средно дневно считано при
петдневна работна седмица, изчислено за
един календарен месец, независимо от броя
сключени договори като изпълнител и/или
като наето лице.
(2) Алинея 1 не се прилага за лекарите, изпълняващи пакет специализирана хирургична
дентална помощ, като последните оказват тази
помощ на база „Направление за консултация“
(бл. МЗ 119А).
Чл. 90. (1) В случаите на временно отсъствие
на лекар по дентална медицина от лечебно
заведение за ПИДП и СИДП (за всички видове
лечебни заведения за извънболнична дентална
помощ) той може да бъде заместен от лекар
по дентална медицина или лекар по дентална
медицина със съответната специалност.
(2) За обстоятелството по ал. 1 лечебното
заведение уведомява РЗОК в срок до 5 работни
дни от началото на заместването.
(3) Заместникът попълва всички амбулаторни листове за извършена дейност с личните си данни (ЛПК и трите имена) и ЛПК
на замествания.
(4) Всички отчетни документи заместникът
подписва и подпечатва с личния си печат за
срока на заместване, като вписва и регистрационния номер на лечебното заведение, в
което е заместник.
(5) Лицата, определени за заместници,
трябва да притежават съответната правоспособност и да са вписани в съответния регистър
по ЗСОЛЛДМ.
Чл. 91. (1) Документацията, която е длъжен
да води всеки изпълнител на ИзвбДП по този
договор, включва:
1. здравноосигурителна книжка (ЗОК)/
притурка към ЗОК за извършени дентални
дейности на ЗОЛ;
2. първични медицински и финансовоотчетни документи, които се съхраняват от
изпълнителя на ИзвбДП.
(2) В ЗОК/притурка към ЗОК за извършени дентални дейности на ЗОЛ се отбелязват
данните на лекаря по дентална медицина,
извършил дейността, подписът и печатът на
същия, кодът на дейността и кодът на съответния зъб по договора с НЗОК и датата на
извършването.
(3) При изчерпване на страниците в ЗОК
се използва допълнителен лист – притурка
към нея по образец.
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(4) Националната здравноосигу рителна
каса отпечатва притурката по ал. 3 и я предоставя на ЗОЛ чрез РЗОК след представяне
на ЗОК и на последната заверена притурка
в случаите, когато има издадена такава.
(5) При попълване на ЗОК на ЗОЛ се
спазва хронологията по календарни години,
като всяка календарна година се води на
отделна страница.
Чл. 92. (1) При подм яна на ЗОК или
притурката към нея РЗОК служебно вписва
извършените и отчетените за последната
и настоящата календарна година дентални
дейности до момента на подмяна на ЗОК
или издаване на притурка.
(2) В случаите на установено по реда на
чл. 72, ал. 2 ЗЗО отчитане от ИДП на дейност, която не е извършена, РЗОК, на чиято
т ери т ори я е конс тат и ра но нару шен ие т о,
анулира вписаните неизвършени дейности в
ЗОК или в притурката при предоставянето
им от страна на ЗОЛ.
Чл. 93. При необходимост от оказване на
специализирана хирургична извънболнична
дентална помощ общопрактикуващият лекар по дентална медицина или специалист
по „Детска дента лна медицина“ насочва
ЗОЛ към лекар със специалност „Орална
хирургия“ и/или „Лицево-челюстна хирургия“/„Дентална, орална и лицево-челюстна
хирургия“ с „Направление за консултация“
(бл. МЗ 119А).
Чл. 94. (1) При необходимост от дентално лечение под обща анестезия на ЗОЛ до
18-годишна възраст с психични заболявания
общоп рак т ик у ващ и я т лекар по ден та лна
медицина или лекарят по дентална медицина – специалист, насочва ЗОЛ към лекар със
специалност „Психиатрия“ с „Медицинско
направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 3), а към специалист по „Анестезиология
и и н т ензи вно лечен ие“ – с „Мед и ц и нско
направление за извършване на високоспец иа лизи рани медиц инск и дейност и“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3А).
(2) Въз основа на изда дени те от специа листа пси х иат ър „А мбулаторен лист“
(бл. МЗ – НЗОК № 1), съдържащ диагноза
и зак лючение за необходимостта от това
лечен ие, общоп ра к т и к у ва щ и я т лек ар по
дентална медицина или лекарят по дентална медицина – специалист, насочва ЗОЛ до
18-годишна възраст с психични заболявания
към изпълнител на специализирана извънболнична дентална помощ за лечение под обща
анестезия с „Направление за консултация“
(бл. МЗ 119А).
Чл. 95. При необходимост от извършване
на СМДИ от пакет „Образна диагностика“
(секторна рентгенография на зъби и ортопантомография) лекарят по дентална медицина
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или лекарят по дентална медицина – специалист, насочва ЗОЛ към изпълнител, сключил
договор по пакет „Образна диагностика“, за
секторна рентгенография на зъби и ортопантомография с „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4).
Чл. 96. За оказаната дентална помощ
потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО не
се заплаща от категориите лица по чл. 37,
ал. 4 ЗЗО, както и от лицата със заболявания, посочени в приложение № 6 „Списък на
заболяванията, при които ЗОЛ са освободени
от потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“.
Раздел III
Критерии за качество и достъпност в извънболничната дентална помощ
Чл. 97. Критериите за качество и достъпност на лечебната дейност в денталната
медицина са:
1. за достъпност:
а) спазване на предварително уговорените
часове за прием на ЗОЛ;
б) оказване на дентална медицинска помощ
в рамките на договорените пакети и обеми
дейности;
2. за качество на лечението:
а) орален статус – пълен и правилно вписан;
б) диагноза – пълна и правилно вписана;
в) съобразен с диагнозата лечебен метод;
г) оформяне на оклузалната повърхност и
контакта на обтурацията със съседния зъб;
д) оформяне на обтурацията в гингивалната основа;
е) правилно проведено ендодонтско лечение;
ж) ефективност на проведеното обезболяване;
з) правилно проведено лечение на възпалителното заболяване;
и) правилно проведено лечение за възстановяване функцията на дъвкателния апарат
при цялостно обеззъбени ЗОЛ с цяла плакова
горна и/или долна зъбна протеза;
3. спазване на установеното времетраене,
както следва:
а) обстоен преглед със снемане на орален
статус и изготвяне на амбулаторен лист –
15 мин.;
б) обтурация с амалгама или химичен
композит – 26 мин.;
в) екстракция на временен зъб, включително анестезията – 17 мин.;
г) екстракция на постоянен зъб, включително анестезията – 22 мин.;
д) лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб (включва всички дейности без
обтурацията) – 39 мин.;
е) лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб (включва всички дейности без
обтурацията) – 141 мин.;
ж) с пец и а л и зи ра н о б с т о ен п р еглед –
15 мин.;
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з) инцизия в съединителнотъканни ложи,
включително анестезия – 20 мин.;
и) екстракция на дълбоко фрактуриран
или дълбоко разрушен зъб, вк лючително
анестезия – 45 мин.;
й) контролен преглед на някоя от дейностите по букви „з“ и „и“ (инцизия в съединителнотъканни ложи или екстракция на
дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен
зъб) – 10 мин.;
к) дейност по възстановяване функцията на
дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена
горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч и контролни прегледи – 240 мин.;
л) дейност по възстановяване функцията на
дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена
долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч и контролни прегледи – 240 мин.;
4. критериите за спазване на установеното времетраене не се отнасят за лечението
на лица до 18-годишна възраст с психични
заболявания.
Чл. 98. (1) Извършените и отчетени дейности (с изключение на последвали усложнения на същите в пулпити и периодонтити и
лечението на пулпити и периодонтити) са за
срок 12 последователни месеца от датата на
извършване на дейността.
(2) Извършените и отчетени дейности по
възстановяване функцията на дъвкателния
апарат при цялостна обеззъбена горна и/или
долна челюст на ЗОЛ са за срок от 4 последователни години от датата на извършване
на дейността.
Раздел IV
Обеми и цени на закупуваните от НЗОК
дейности в извънболничната дентална помощ
Чл. 99. (1) Националната здравноосигурителна каса закупува, респ. заплаща, изцяло
или частично денталните дейности по пакета
дентална дейност, оказани на ЗОЛ, съгласно
Наредба № 9 от 2019 г. в обеми и цени, определени по реда на настоящия раздел.
(2) На основание чл. 37, ал. 6 ЗЗО и по
реда, определен в Постановление № 193 на
Министерския съвет от 2012 г., от държавния бюджет чрез Министерството на здравеопазването (МЗ) НЗОК заплаща на ИДП
разликата между сумите по чл. 37, ал. 1 и 2
ЗЗО за всяко посещение на лицата, които са
упражнили правото на пенсия за осигурителен
стаж и възраст.
Чл. 100. Изпълнителите на първична дентална помощ извършват дейностите, определени в пакета дентални дейности за първична
дентална помощ по Наредба № 9 от 2019 г.,
диференцирани по възрастови групи, както
следва:
1. при ЗОЛ на възраст до 18 години:
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а) обстоен преглед със снемане на орален
статус и изготвяне на амбулаторен лист и един
допълнителен преглед за бременни;
б) обтурация с амалгама или химичен
композит;
в) екстракция на временен зъб, включително анестезия;
г) екстракция на постоянен зъб, включително анестезия;
д) лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб;
е) лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб;
2. при ЗОЛ на възраст над 18 години:
а) обстоен преглед със снемане на орален
статус и изготвяне на амбулаторен лист и един
допълнителен преглед за бременни;
б) обтурация с амалгама или химичен
композит;
в) екстракция на постоянен зъб, включително анестезия;
3. при цялостно обеззъбени ЗОЛ, независимо от възрастта:
а) дейности по възстановяване функцията
на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова
зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи
за период от 4 години;
б) дейности по възстановяване функцията
на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова
зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи
за период от 4 години.
Чл. 101. (1) Изпълнителите на специализирана хирургична дентална помощ извършват
следните видове дейности, определени в пакета
дентални дейности за хирургична дентална
помощ съгласно Наредба № 9 от 2019 г.:
1. при ЗОЛ на възраст до 18 години:
а) специализиран обстоен преглед;
б) инцизия в съединителнотъканни ложи,
включително анестезия;
в) екстракция на дълбоко фрактуриран или
дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;
г) контролен преглед след някоя от дейностите по букви „б“ и „в“;
2. при ЗОЛ на възраст над 18 години:
а) специализиран обстоен преглед;
б) инцизия в съединителнотъканни ложи,
включително анестезия;
в) екстракция на дълбоко фрактуриран или
дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;
г) контролен преглед след някоя от дейностите по букви „б“ и „в“.
(2) Изпълнителите на специа лизирана
ИзвбДП по специалност „Детска дентална
медицина“ извършват следните видове дейности, определени в пакета дентални дейности
за детска дентална помощ съгласно Наредба
№ 9 от 2019 г. при ЗОЛ до 18 години:

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

1. обстоен преглед със снемане на орален
статус и изготвяне на амбулаторен лист и
един допълнителен преглед за бременни;
2. обтурация с амалгама или химичен
композит;
3. екстракция на временен зъб, включително анестезия;
4. екстракция на постоянен зъб, включително анестезия;
5. лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб;
6. лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб.
(3) Изпълнителите по ал. 1 и 2 извършват следните дейности, определени в пакета
дентални дейности по т. ІІІ, буква „В“ от
Наредба № 9 от 2019 г.:
а) дейности по възстановяване функцията
на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова
зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи
за период от 4 години;
б) дейности по възстановяване функцията
на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова
зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи
за период от 4 години.
Чл. 102. Националната здравноосигурителна каса закупува, респ. заплаща, изцяло
денталните дейности, определени в Наредба
№ 9 от 2019 г., за първична дентална помощ
и специализирана дентална помощ в обеми
и цени по реда на настоящия раздел за следните лица:
1. лицата, настанени в домове за медикосоциални услуги;
2. децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа,
включително след навършване на 18-годишна
възраст;
3. лицата, задържани под стража.
Чл. 103. Националната здравноосигурителна каса закупува, респ. заплаща, договорената и извършената дентална дейност по
пакета, определен в Наредба № 9 от 2019 г.,
от изпълнителите на специализирана ИзвбДП
под обща анестезия за ЗОЛ до 18-годишна
възраст с психични заболявания, както следва:
1. обстоен преглед от лекар по дентална
медицина със снемане на орален статус и
изготвяне на амбулаторен лист с насочване
към специалист психиатър;
2. обща анестезия с продължителност:
а) не повече от 180 минути дневно за едно
ЗОЛ – в лечебни заведения за специализирана
извънболнична дентална помощ;
б) не повече от 360 минути дневно за
едно ЗОЛ – в лечебни заведения за болнична
помощ;
3. обтурация с амалгама или химичен
композит;

ВЕСТНИК
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4. екстракция на временен зъб;
5. екстракция на постоянен зъб;
6. лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб;
7. лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб;
8. инцизия в съединителнотъканни ложи;
9. екстракция на дълбоко фрактуриран или
дълбоко разрушен зъб;
10. контролен преглед след някоя от горните две дейности;
11. 24-часово активно наблюдение при необходимост – след общата анестезия;
12. дейност по възстановяване функцията
на дъвкателния апарат при цялостно обез
зъбени ЗОЛ:
а) дейности по възстановяване функцията
на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова
зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи
за период от 4 години;
б) дейности по възстановяване функцията
на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова
зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи
за период от 4 години.
Чл. 104. (1) Всяко ЗОЛ, потърсило дентална
помощ, има право да получи следния обем
дейности, диференцирано по възрастови групи:
1. при ЗОЛ до 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на орален
статус веднъж за съответната календарна
година и допълнителен преглед за бременни;
б) до четири лечебни дейности за съответната календарна година, като в тях се включват
до две лечения на пулпит или периодонтит
на постоянен зъб;
2. при ЗОЛ над 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на орален
статус веднъж за съответната календарна
година и допълнителен преглед за бременни;
б) до три лечебни дейности за съответната
календарна година;
3. обемът дейности по т. 1 и 2, както и до
две дейности по възстановяване функцията
на дъвкателния апарат при обеззъбени ЗОЛ
(съответно по една за горна и долна челюст),
в т.ч. и контролни прегледи, полагащи се за
срок от 4 години.
(2) Всяко ЗОЛ под 18-годишна възраст с
психични заболявания, потърсило дентална
помощ, има право да получи дейностите без
ограничение на обема.
Чл. 105. (1) Страните договарят за периода
на дейност 1.01. – 31.12.2020 г. следните цени
на дейностите в извънболничната дентална
помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО, определена
като пакет дентална дейност, гарантиран от
бюджета на НЗОК, в приложение № 3 към
чл. 1 на Наредба № 9 от 2019 г., както следва:
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С Т Р. 1 9
Договорен брой дейности

Код

Номенклатура

брой дейности

цена
(в лв.),
заплащана
от НЗОК

цена
(в лв.),
заплащана
от пациента

1

2

3

4

5

1

Общо ДП:

6 284 774

Първична дентална помощ

6 093 435

Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, 1 226 719
изцяло или частично заплащана от НЗОК
10111

Обстоен преглед със снемане на орален статус – в
т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

331 674

10,20

1,80

30111

Обтурация с амалгама или химичен композит

643 071

39,18

0,00

50811

Екстракция на временен зъб с анестезия

99 048

15,74

0,00

50911

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

3 693

39,18

0,00

33211

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

78 765

21,92

4,70

33311

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

70 466

68,93

12,30

83211

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с
горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

83311

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с
долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години, 4 858 724
частично заплащана от НЗОК
10112

Обстоен преглед със снемане на орален статус – в 1 461 515
т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

10,20

1,80

30112

Обтурация с амалгама или химичен композит

35,18

4,00

50912

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

599 947

35,18

4,00

83212

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с
горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години

33 739

200,00

0,00

83312

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с
долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години

30 233

200,00

0,00

2 733 290

Неблагоприятни условия на работа по чл. 122, ал. 4
Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, изцяло заплащана от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове
за медико-социални услуги, за децата, настанени в
специалните училища и в домовете за отглеждане и
възпитание на деца, лишени от родителска грижа,
вкл. и след навършване на 18-годишна възраст, и
за лицата, задържани под стража

2 479

101111

Обстоен преглед със снемане на орален статус – в
т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

753

12,00

0,00

301111

Обтурация с амалгама или химичен композит с
анестезия

1 149

51,39

0,00

508111

Екстракция на временен зъб с анестезия

137

15,74

0,00

509111

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

14

39,18

0,00

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
Договорен брой дейности

Код

Номенклатура

брой дейности

цена
(в лв.),
заплащана
от НЗОК

цена
(в лв.),
заплащана
от пациента

1

2

3

4

5

332111

Лечение на пулпит или периодонтит на временен
зъб с анестезия

60

36,60

0,00

333111

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен
зъб с анестезия

364

91,21

0,00

832111

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с
горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

833111

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с
долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години,
изцяло заплащана от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени
в специалните училища и в домовете за отглеждане
и възпитание на деца, лишени от родителска грижа,
вкл. и след навършване на 18-годишна възраст, и
за лицата, задържани под стража

5 513

101121

Обстоен преглед със снемане на орален статус – в
т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

2 625

12,00

0,00

301121

Обтурация с амалгама или химичен композит с
анестезия

1 599

51,39

0,00

509121

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

1 285

39,18

0,00

832121

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с
горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години

3

200,00

0,00

833121

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с
долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

2

Специализирана дентална помощ

191 335

Специализирана дентална помощ, извършвана от
специалист по детска дентална медицина на ЗОЛ до
18 години, заплащана изцяло или частично от НЗОК

25 817

10121

Обстоен преглед със снемане на орален статус – в
т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

8 351

11,06

1,80

30121

Обтурация с амалгама или химичен композит

11 405

41,28

0,00

50821

Екстракция на временен зъб с анестезия

2 718

17,55

0,00

50921

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

5

41,28

0,00

33221

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

2 911

24,58

4,70

33321

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

427

77,05

12,30

83221

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с
горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00
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С Т Р. 2 1
Договорен брой дейности

Код

Номенклатура

брой дейности

цена
(в лв.),
заплащана
от НЗОК

цена
(в лв.),
заплащана
от пациента

1

2

3

4

5

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с
долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Специализирана дентална помощ, извършвана от
специалист по детска дентална медицина на ЗОЛ
до 18 години, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ,
настанени в домове за медико-социални услуги, за
децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени
от родителска грижа, и за лицата, задържани под
стража

110

101211

Обстоен преглед със снемане на орален статус – в
т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

50

12,86

0,00

301211

Обтурация с амалгама или химичен композит с
анестезия

33

55,13

0,00

508211

Екстракция на временен зъб с анестезия

13

18,76

0,00

509211

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

1

41,28

0,00

332211

Лечение на пулпит или периодонтит на временен
зъб с анестезия

7

39,26

0,00

333211

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен
зъб с анестезия

4

99,33

0,00

832211

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с
горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

833211

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с
долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Специализирана хирургична извънболнична помощ
за лица до 18 години, частично заплащана от НЗОК

7 857

83321

102214

Специализиран обстоен преглед

2 349

11,06

1,80

520214

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително
анестезията

1 070

16,40

3,00

510214

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко
разрушен зъб с анестезия

3 074

41,05

5,00

544214

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

1 362

3,80

0,80

832214

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с
горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

833214

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с
долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Специализирана хирургична извънболнична помощ
за лица над 18 години, частично заплащана от НЗОК

127 920

Специализиран обстоен преглед

35 884

11,06

1,80

102224
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Договорен брой дейности

Код

Номенклатура

брой дейности

цена
(в лв.),
заплащана
от НЗОК

цена
(в лв.),
заплащана
от пациента

1

2

3

4

5

520224

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително
анестезията

16 791

11,90

7,50

510224

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко
разрушен зъб с анестезия

50 985

31,86

13,50

544224

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

24 254

3,80

0,80

832224

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с
горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години

5

200,00

0,00

833224

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с
долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Специализирана хирургична извънболнична помощ,
заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени
в домове за медико-социални услуги, за децата,
настанени в специалните училища и в домовете
за отглеждане и възпитание на деца, лишени от
родителска грижа, до 18-годишна възраст, вкл. и
за лицата, задържани под стража

61

1022114 Специализиран обстоен преглед

13

12,86

0,00

5202114 Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително
анестезията

3

19,40

0,00

5102114 Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко
разрушен зъб с анестезия

40

46,46

0,00

5442114 Контролен преглед след някоя от горните две дейности

3

4,60

0,00

8322114 Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с
горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

8332114 Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с
долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Специализирана хирургична извънболнична помощ,
заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени
в домове за медико-социални услуги, за децата,
настанени в специалните училища и в домовете
за отглеждане и възпитание на деца, лишени от
родителска грижа, над 18-годишна възраст, и за
лицата, задържани под стража

106

1022214 Специализиран обстоен преглед

32

12,86

0,00

5202214 Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително
анестезията

6

19,40

0,00

5102214 Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко
разрушен зъб с анестезия

58

46,46

0,00

5442214 Контролен преглед след някоя от горните две дейности

6

4,60

0,00
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Договорен брой дейности

Код

Номенклатура

брой дейности

цена
(в лв.),
заплащана
от НЗОК

цена
(в лв.),
заплащана
от пациента

1

2

3

4

5

8322214 Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с
горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години

2

200,00

0,00

8332214 Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с
долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години

2

200,00

0,00

Специализирана дентална помощ за ЗОЛ с психични
заболявания до 18 години под обща анестезия

21 470

903212

24-часово активно наблюдение при необходимост
след общата анестезия

833

25,30

0,00

101212

Обстоен преглед със снемане на орален статус – в
т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

1 446

19,30

0,00

301212

Обтурация с амалгама или химичен композит

11 807

51,41

0,00

508212

Екстракция на временен зъб с анестезия

617

24,15

0,00

509212

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

33

51,41

0,00

332212

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

4 134

42,60

0,00

333212

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

665

139,70

0,00

520212

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително
анестезията

292

30,60

0,00

510212

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко
разрушен зъб с анестезия

1 394

67,68

0,00

544212

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

247

8,05

0,00

832212

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с
горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

833212

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с
долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Обща анестезия за лица с психични заболявания
до 18 години

7 994

901212

Обща анестезия в извънболнично лечебно заведение

7 993

41,25 (на час,
максимална
продължителност
180 минути)

0,00

902212

Обща анестезия в болнично лечебно заведение

1

41,25 (на час,
максимална
продължителност
360 минути)

0,00

3

Медицинска експертиза

4

261

Подготовка за ЛКК

1

7,00

0,00

262

ЛКК

1

7,00

0,00

263

По искане на ЛКК

1

7,00

0,00

С Т Р.
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(2) Цената по ал. 1, заплащана от НЗОК
за възстановяване функцията на дъвкателния
апарат при обеззъбени ЗОЛ, не включва материала за протезата и медико-техническата
дейност за изработката є.
(3) В съответствие с чл. 55а от ЗЗО НЗОК
и БЗС планират и договарят закупуването
за ЗОЛ на дентална помощ по чл. 55, ал. 2,
т. 2 от ЗЗО в съответствие с параметрите на
разходите по бюджета на НЗОК за 2020 г. в
частта на здравноосигурителните плащания
за дентална помощ по цени, определени в
ал. 1 (заплащани от НЗОК), и в рамките на
договорения брой дейности на годишна основа.
Управителният съвет на БЗС и Надзорният
съвет на НЗОК наблюдават и анализират на
тримесечие изпълнението на дейностите по
възстановяване функцията на дъвкателния
апарат при цялостна обеззъбена горна и/
или долна челюст с горна и/или долна цяла
плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни
прегледи за период от 4 години.
(4) Текущо през периода на действие на
този НРД в зависимост от оказаната на ЗОЛ
дентална помощ, когато по някоя дейност
се достигне договореният брой дейности на
годишна основа, преди да е извършена корекцията на цените по чл. 121, тези дейности се
заплащат в рамките на наличните средства за
здравноосигурителните плащания за дентална
помощ по бюджета на НЗОК.
(5) Надзорният съвет на НЗОК може да
одобрява компенсирани промени между елементите на разходите по отделни видове дейности в случай на отклонение на параметрите
по ал. 1 в рамките на средствата по бюджета
на НЗОК за съответните периоди.
Чл. 106. Националната здравноосигурителна каса не заплаща за оказана от лечебните заведения дентална помощ в нарушение
на посочените в техните договори обеми и
стойности.
Раздел V
Методики за остойностяване и закупуване
на видовете дентална помощ
Методика за остойностяване на дейностите
в извънболничната дентална помощ
Чл. 107. Методиката за остойностяване
на дейностите в извънболничната дентална
помощ, за които НЗОК има финансов капацитет да закупи дейностите по пакета дентална
помощ по чл. 45, ал. 2 ЗЗО за съответната
календарна година от периода на действие
на настоящия НРД: 2020 – 2022 г., се състои
от следните последователни етапи:
1. дефиниране на обхвата на денталната помощ по пакета по чл. 45, ал. 2 ЗЗО, заплащан
от съответния вид здравноосигурителни плащания по ЗБНЗОК за съответната календарна
година от периода 2020 – 2022 г., в раздел IV;
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2. определяне на прогнозния брой дентални
дейности по видове дейности за заплащане през
съответната календарна година съобразно:
2.1. информацията за отчетения и заплатен
годишен брой дейности от съответния вид за
предходен тригодишен период;
2.2. отчетените тенденции в годишния ръст
на броя на денталните дейности;
2.3. промени в пакетите през предходните
периоди, съотносими към съответната дейност
от пакета на подлежащата за заплащане през
календарната година;
2.4. експертна информация от представителите на УС на БЗС по чл. 54, ал. 2 ЗЗО за
очакваните/необходимите брой годишни дейности за нови (незаплащани през предходните
години) дейности по пакета за календарната
година;
3. определяне на прогнозните стойности
на необходимите средства за закупуване на
прогнозните брой дентални дейности по видове по т. 2 по действащите през календарната година цени и експертна информация
от представителите на УС на БЗС по чл. 54,
ал. 2 ЗЗО за цените за нови (незаплащани
през предходните години) дейности по пакета
през календарната година;
4. стойностите, за които НЗОК има финансов капацитет да закупи прогнозните
брой дентални дейности по т. 2, подлежат
на заплащане през календарната година по
този НРД.
Чл. 108. Цените на денталните дейности
по реда на настоящия НРД са договорени в
раздел IV на настоящата глава.
Методика за закупуване на дейностите в извънболничната дентална помощ
Чл. 109. Изпълнителят на ИзвбДП има
право на пряко заплащане и/или доплащане
от ЗОЛ в следните случаи:
1. при доплащане до пълните договорени
стойности на ИДП по чл. 100 и 101;
2. когато лицето е получило полагащия
му се обем дейности при условията на този
раздел и желае да продължи лечението си;
3. когато необходимото лечение обхваща
лечебно-диагностични дейности, невключени
в посочения пакет за заплащане съгласно
този раздел;
4. когато при дейност, закупувана от НЗОК,
лицето изрично предпочете методики, средства
или материали, невключени в посочения пакет
за заплащане съгласно този раздел.
Чл. 110. (1) За секторна рентгенография
на зъби и ортопантомография се заплаща на
ИДП, притежаващ разрешение за извършване
на рентгенографска дейност, ако е назначена с
направление за медико-диагностична дейност
от изпълнител на извънболнична дентална
помощ.
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(2) За ИДП не се прилага редът за определяне на стойностите за медико-диагностични
изследвания от пакет „Образна диагностика“
(секторна рентгенография на зъби и ортопантомография).
(3) Редът на назначаване на СМДИ от пакет
„Образна диагностика“ (секторна рентгенография на зъби) и ВСМДИ от пакет „Образна
дигностика“ (ортопантомография) от ИДП е
съгласно чл. 124, ал. 2, т. 2.
(4) При отчитането и заплащането на СМДИ
от пакет „Образна диагностика“ (секторна
рентгенография на зъби) и ВСМДИ от пакет
„Образна дигностика“ (ортопантомография)
се прилагат правилата за отчитане и заплащане на оказаната по договор извънболнична
дентална помощ.
Чл. 111. На ИДП се заплаща отчетена експертизна дейност, извършена по установения
в глава дванадесета ред.
Чл. 112. (1) Националната здравноосигурителна каса закупува отчетена експертиза
на временната неработоспособност от всеки
член на обща или специализирана лекарска
консултативна комисия (ЛКК), но на не повече
от трима членове.
(2) Експертиза по ал. 1 се отчита с отрязък
от „Талон за медицинска експертиза“ – (бланка МЗ – НЗОК № 6), за всеки член на ЛКК.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща за отчетен преглед, поискан от ЛКК
и Регионалната картотека на медицинската
експертиза (РКМЕ).
(4) Прегледът по ал. 3 се отчита с отрязък
от „Талон за медицинска експертиза“ – (бланка
МЗ – НЗОК № 6).
(5) Националната здравноосигу рителна
каса закупува извършените медико-диагностични дейности, изискани от ЛКК.
Чл. 113. (1) Лекарите по дентална медицина, работещи в лечебни заведения – ИДП,
отчитат месечно по електронен път в утвърден от НЗОК формат оказаната през месеца
дентална дейност, включена в предмета на
договора, през интернет портала на НЗОК
или чрез web услуга.
(2) Електронният отчет по ал. 1 съдържа информация за извършените дентални дейности
по чл. 100 и/или по чл. 101, и/или по чл. 102,
и/или по чл. 103, отразена в амбулаторните
листове в определен от НЗОК формат.
(3) Електронни отчети се подписват от
лекарите по дентална медицина, извършили
дейност та, с усъвършенстван елек т ронен
подпис (УЕП) по смисъла на чл. 13, ал. 2 от
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).
(4) За оказаната извънболнична дентална
помощ на правоимащи лица, осигурени в
друга държава, спрямо които се прилагат
правилата за координация на системите за
социа лна сиг у рност/двуст ранни спогодби
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за социално осигуряване, регистрационните
данни на пациента трябва да съответстват на
тези в удостоверителния документ, издаден
от съответната друга държава.
(5) Оказаната от ИДП дейност по ал. 2
се отчита най-късно до четвъртия работен
ден на месеца, следващ отчетния. Лекарите,
работещи в лечебното заведение – ИДП, не
могат да представят отчетни файлове по ал. 1
за месец, който вече е отчетен от същото
лечебно заведение.
(6) При констатиране на грешки в електронния отчет, свързани с регистрационни данни
и реквизити, ИДП получава автоматично съобщение (нотификация) от информационната
система на НЗОК и електронният отчет не се
обработва от НЗОК до получаване на отчет
с коректни данни.
(7) Грешки по ал. 6 могат да са:
1. регистрационен номер на лечебно заведение, ЛПК на лекар по дентална медицина,
код на специалност на лекар по дентална
медицина, отразени в първичните медицински документи: номер на договора с НЗОК,
регистрационните данни на ЗОЛ;
2. отчетена дейност извън предмета на
договора с НЗОК;
3. несъответствия с установените реквизити
и съответните им номенклатури, относими
към заплащаната от НЗОК дейност.
(8) В информационната система на НЗОК
се обработва последният подаден в сроковете
по ал. 5 отчет с коректни данни.
(9) Отчетената в електронните отчети
дейност се обработва в информационната
система на НЗОК. След окончателната обработка за отчетен месец директорът на РЗОК
или упълномощено от него длъжностно лице
изпраща по електронен път през информационната система на НЗОК „Месечно известие“,
подписано с електронен подпис, съдържащо
отхвърлената и одобрената за заплащане
дейност и съответните основания за отхвърляне (при наличие на такива). Известието
се изпраща в срок до 15-о число на месеца.
(10) „Месечното известие“ по ал. 9 се
подписва от дирек тора на РЗОК и ли от
упълномощено от него длъжностно лице с
усъвършенстван електронен подпис (УЕП)
съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗЕДЕУУ.
(11) Не се допуска подаване на нови електронни отчети от страна на ИДП на одобрените в електронната система на НЗОК за
заплащане дейности в електронните отчети
след подаване на „Месечно известие“ по ал. 9.
(12) Възражения във връзка с ал. 9 се
разглеждат и решават от РЗОК след контрол.
За одобрените за заплащане след контрол
дейности директорът на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице изпраща
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по електронен път през информационната
система на НЗОК „Известие след контрол“,
подписано с електронен подпис.
Чл. 114. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дентална дейност след представяне
на финансово-отчетни документи (фактура
или дебитни/кредитни известия към нея) в
електронен вид в утвърден от НЗОК формат
през интернет портала на НЗОК или чрез
web услуга.
(2) Електронна фактура по ал. 1 се подава
в срок до два работни дни след изпращане
на „Месечното известие“ по чл. 113, ал. 9 не
по-късно от 19-о число на месеца и включва
само договорената и извършена дентална дейност, одобрена за заплащане в това месечно
известие.
(3) Дебитно известие към фактура по ал. 1
се подава в срок до два работни дни след
изпращане на „Известие след контрол“ по
чл. 113, ал. 12 и включва само одобрената за
заплащане дентална дейност в това известие.
(4) Електронните финансово-отчетни документи се подписват с УЕП по смисъла на
чл. 13, ал. 2 от ЗЕДЕУУ от управителя на
ИДП или упълномощено лице съгласно указание между БЗС и НЗОК към този договор.
(5) При оказана дентална дейност на лица
с право на здравно осигуряване, удостоверено
от друга държава – членка на ЕС/ЕИП, или
съгласно двустранни спогодби НЗОК заплаща след представяне на отделни документи
по ал. 1 и на заверени от изпълнителите на
ИДП копия от удостоверителните документи
за право на здравно осигуряване и „Декларация при упражняване от осигурени лица
на права на спешна и неотложна помощ от
здравноосигурителния пакет на НЗОК срещу
представена Европейска здравноосигурителна
карта (ЕЗОК)“ или „Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК“, или двуезичен
формуляр.
(6) Отчитането на разликата между сумите
по чл. 37, ал. 1 и 2 ЗЗО за всяко посещение
на лицата, които са упражнили правото на
пенсия за осигурителен стаж и възраст, се
извършва с отделни финансово-отчетни документи по ал. 1 и отчетен документ, в който се
посочват номерата на издадените документи
за заплатените суми по чл. 37, ал. 5 от ЗЗО.
Плащанията се извършват чрез РЗОК до 10
работни дни след постъпване в НЗОК на
трансферните средства от МЗ.
Чл. 115. (1) При подаване на електронен
финансов документ по чл. 114 информационната система на НЗОК извършва автоматична
проверка.
(2) При констатиране на грешки в елект ронни те финансово -о т чет ни док у мен т и,
свързани с регистрационни данни и реквизити, ИДП получава автоматично съобщение
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(нотификация) от информационната система
на НЗОК и документите не се обработват от
НЗОК до получаване на коректни електронни
финансово-отчетни документи в сроковете по
чл. 114, ал. 2 и 3.
Чл. 116. (1) При успешно обработен електронен финансов документ от информационната система на НЗОК се извършва проверка
и от РЗОК.
(2) При констатиране на грешки в електронен финансово-отчетен документ ИДП
пол у чава съобщение (нотификаци я) чрез
профила на ИДП в информационната система на НЗОК и документът не се приема от
НЗОК до получаване на коректен електронен
финансово-отчетен документ в срок един
работен ден след получаване на съобщение
(нотификация).
Чл. 117. (1) За приет финансово-отчетен
документ се счита документът, подписан с
електронен подпис от директора на РЗОК
или упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Изпълнителят на дентална помощ получава съобщение (нотификация) чрез профила
на ИДП в информационната система на НЗОК
за приетия финансово-отчетен документ.
Чл. 118. (1) Районната здравноосигурителна
каса извършва плащанията по приетите по
чл. 117 финансово-отчетни документи до 30-о
число на месеца, следващ отчетния.
(2) Плащанията се извършват в левове по
банков път по обявена от ИДП банкова сметка.
Чл. 119. (1) Националната здравноосигурителна каса не заплаща за дейност, която
не е подадена в електронните отчети и не е
приета от информационната система на НЗОК
в сроковете по чл. 113, ал. 5.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса не заплаща по настоящия ред за извършени дейности от изпълнител, ако те не са
отчетени до четвъртия работен ден на втория
месец, следващ отчетния, а за ИДП, отчитащи
медико-диагностична дейност – до 17,00 ч. на
3-тия работен ден на втория месец, следващ
отчетния.
(3) Дейностите (с изключение на последвали
усложнения на същите в пулпити и периодонтити и лечението на пулпити и периодонтити),
извършени и отчетени повторно в срок 12
последователни месеца от датата на извършване на дейността, не се заплащат от НЗОК.
(4) Дейности по възстановяване функцията
на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени горна и/или долна челюсти на ЗОЛ,
извършени и отчетени повторно в срок до 4
последователни години от датата на извършване на дейността, не се заплащат от НЗОК.
(5) Не се заплаща по предвидения ред за
извършена от ИДП дейност за период, който
изпълнителят вече е отчел.
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(6) При писмено заявен отказ от страна
на ИДП да изпълни указанията в срока по
чл. 116, ал. 2 РЗОК не заплаща отчетената
дейност.
(7) При неспазване на посочените в чл. 114,
115 и 116 срокове за представяне на финансово-отчетните документи от ИДП обработката
им и съответното заплащане се извършват в
сроковете за следващия период на отчитане.
(8) В случаите, в които ИДП не представи финансово-отчетни документи по чл. 114
или исканите поправки по чл. 115 и 116 до
края на втория месец, следващ отчетния, на
изпълнителя не се заплаща по този ред.
Чл. 120. Когато РЗОК не заплати на ИДП
извършените дейности в сроковете, определени
в договора с ИДП, тя дължи на изпълнителя
законна лихва за просроченото време.
Чл. 121. (1) Представителите на БЗС и
НЗОК ежемесечно наблюдават и анализират изпълнението на бюджета за годината в
частта на здравноосигурителните плащания
за ИзвбДП.
(2) Обемите и цените могат да бъдат
променяни в съответствие със ЗБНЗОК за
съответната календарна година:
1. когато очакваното изпълнение на бюджета към 31 юли надхвърля с повече от 25
на сто предвидените за седемте месеца в
ЗБНЗОК за съответната календарна година
средства за заплащане на ИДП, в срок до
25 юли НЗОК и БЗС извършват корекция в
цените на денталните дейности по чл. 105,
така че очакваният разход по бюджета за
дентална помощ до края на годината да не
се отклонява с повече от 5 на сто;
2. когато очакваното изпълнение на бюджета към 31 август надхвърля с повече от
17,5 на сто предвидените за осемте месеца в
ЗБНЗОК за съответната календарна година
средства за заплащане на ИДП, в срок до 25
август НЗОК и БЗС извършват корекция в
цените на денталните дейности по чл. 105,
така че очакваният разход по бюджета за
дентална помощ до края на годината да не
се отклонява с повече от 5 на сто;
3. когато очакваното изпълнение на бюджета към 30 септември надхвърля с повече
от 15 на сто от три четвърти от предвидените
в ЗБНЗОК за съответната календарна година
средства за заплащане на ИДП, в срок до 25
септември НЗОК и БЗС извършват корекция
в цените на денталните дейности по чл. 105,
така че очакваният разход по бюджета за
дентална помощ до края на годината да не
се отклонява с повече от 5 на сто;
4. когато очакваното изпълнение на бюджета към 31 октомври надхвърля с повече
от 10 на сто предвидените за десетте месеца
в ЗБНЗОК за съответната календарна година
средства за заплащане на ИДП, в срок до 25
октомври НЗОК и БЗС извършват корекция
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в цените на денталните дейности по чл. 105,
така че очакваният разход по бюджета за
дентална помощ до края на годината да не
се отклонява с повече от 5 на сто.
(3) Когато текущото изпълнение към 30 юни
и очакваното изпълнение към 31 декември на
бюджета на НЗОК за съответната календарна
година показват неусвояване на средствата за
здравноосигурителни плащания за дентална
помощ, НЗОК и БЗС предоговарят цените на
денталните дейности по чл. 105, заплащани от
НЗОК, в рамките на прогнозно изчислените
неусвоени средства до края на календарната
година.
Чл. 122. (1) Управителят на НЗОК утвърждава списък на населените места с неблагоприятни условия за работа на изпълнители
на първична ИзвбДП.
(2) Вк лючването на населено м ясто в
списъка по ал. 1 се извършва по реда и критериите, установени в методика, приета от
НС на НЗОК.
(3) Изпълнителят на ИзвбДП има право на
допълнително заплащане, когато населеното
място, в което е разкрита амбулаторията му, е
определено като неблагоприятно при наличие
едновременно на следните условия:
1. обслужваните ЗОЛ са с постоянен или
настоящ адрес в населеното място, включено
в списъка по ал. 1;
2. дейността, за която допълнително се заплаща, е извършена в амбулатория, разкрита в
населено място, включено в списъка по ал. 1.
(4) Националната здравноосигурителна каса
заплаща на изпълнителите по ал. 1 допълнително 20 на сто върху цените на денталните
дейности по чл. 105, ал. 1.
Раздел VI
Документация и документооборот за изпълнителите на извънболнична дентална помощ
Чл. 123. (1) Документацията, която е длъжен да води и съхранява в амбулаторията си
всеки ИДП по оказване на дентална помощ
по реда на ЗЗО, включва първични и финансово-отчетни документи.
(2) Документите по ал. 1 се съхраняват за
срок 5 години от датата на издаването им.
Чл. 124. (1) Изпълнителят на ИзвбДП води
следните първични документи по образци
съгласно приложение № 2:
1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 2);
2. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4);
3. „Рецептурна бланка“ (бл. МЗ – НЗОК);
4. „Талон за медицинска експертиза“ (бл.
МЗ – НЗОК № 6);
5. „Направление за хоспитализация/лечение
по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 7);
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6. „Медицинско направление за консултация
или провеждане на съвместно лечение“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3);
7. „Медицинско направление за високо
специализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 3А) – за високоспециализирани дейности
(за анестезиологична консултация);
8. „Рецептурна книжка за военноинвалиди
и военнопострадали“;
9. „Рецептурна книжка на ветераните от
войните“;
10. „Направление за консултация“ (бл.
МЗ 119А).
(2) Документооборотът по ал. 1 е, както
следва:
1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 2):
А. От лекаря по обща дентална медицина или от лекаря – специалист по дентална
медицина:
Електронен отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат, подписан с електронен подпис на лекаря по обща дентална
медицина или от лекаря – специалист по
дентална медицина, извършил дейностите.
Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен
носител, подписан от лекаря по обща дентална медицина или от лекаря – специалист
по дентална медицина, и от ЗОЛ, формират
амбулаторния журнал на лекаря по дентална
медицина; екземпляр от амбулаторния лист
се издава и предоставя на пациента при поискване.
Б. Националната здравноосигурителна каса
определя електронния формат и информацията, съдържаща се в него, която изпълнителят
на ДП ежемесечно изпраща през портала на
НЗОК при отчитане на дейността си съгласно
настоящите изисквания.
2. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4) – съставя
се в един екземпл яр от изпълнител я на
извънболнична дентална помощ (общопрактикуващ лекар по дентална медицина или
лекар – специалист по дентална медицина)
при необходимост за провеждане на медикодиагностични изследвания на ЗОЛ – секторна
рентгенография на зъби и ортопантомография;
изпълнителят на ИДП представя и отчита
в РЗОК „Направлението за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4),
подписано от лекаря по дентална медицина,
извършил изследването, и от ЗОЛ, придружено
с електронен отчет, съдържащ назначената
и извършена медико-диагностична дейност,
във формат, определен от НЗОК, подписан с
електронен подпис;
3. „Рецеп т у рн а б л а н к а“ (о б р а з ец б л.
МЗ – НЗОК) – съставя се в два екземпляра
от изпълнителя на дентална помощ;
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4. „Талон за медицинска експертиза“ (бл.
МЗ – НЗОК № 6) – документът се попълва
в един екземпляр. Използва се в случаите,
когато лекар по дента лна медицина или
лекар – специалист по дентална медицина,
изпраща ЗОЛ към изпълнител на СИДП
за прегледи и консултации, необходими за
представяне пред ЛКК или ТЕЛК, към ЛКК
за извършване на експертиза на работоспособността или при допълнително поискани
прегледи от ЛКК. В тези случаи не се издава
„Медицинско направление за консултация
или провеждане на съвместно лечение“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3), а всеки специалист, извършил прегледа, попълва данните си в отрязък
от талона за медицинска експертиза, откъсва
го и го изпраща в РЗОК. Талонът се отразява
в електронния отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
Общият талон от „Талон за медицинска
експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6):
1) при предварителни прегледи със специалисти за представяне пред ЛКК или ТЕЛК
се отразява в месечния отчет на лекаря по
дентална медицина – специалист, като талоните се представят и отчитат в РЗОК;
2) при изпращане към ЛКК остава при
председателя на ЛКК и се отразява в месечния отчет, като талоните се представят и
отчитат в РЗОК;
3) при допълнително поискани прегледи от
ЛКК се отразява в месечния отчет на лекаря
по дентална медицина – специалист, като
талоните се представят и отчитат в РЗОК;
5. „Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 3) – съставя се в
един екземпляр от изпълнителя на дентална
помощ при необходимост от провеждане на
медицинска консултация или лечение със
специалист – психиатър;
6. „Медицинско направление за високо
специализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 3А) – съставя се в един екземпляр от изпълнителя на дентална помощ за високоспециализирани дейности – за анестезиологична
консултация;
7. „Рецептурна книжка на военноинвалиди
и военнопострадали“ – редът за издаването
є е съгласно Наредба № 2 от 2016 г. за реда
за получаване и заплащане на лекарствени
продукти на военноинвалидите и военнопострадалите;
8. „Рецептурна книжка на ветераните от
войните“ – редът за издаването є е съгласно
Наредба № 3 от 2012 г. за реда за предписване,
отпускане и контрол на лекарствени продукти
и дентална помощ на ветераните от войните;
9. „Направление за хоспитализация/лечение
по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 7) – съставя се в два екземпляра и към него
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се прилага амбулаторният лист от извършения
преглед на пациента, като по един екземпляр
от тях се съхранява в изпращащото лечебно
заведение;
10. „Направление за консултация“ (бл. МЗ
119А) – издава се от ИДП за насочване на
ЗОЛ към изпълнител на СИДП или изпълнител на ПИМП. Съставя се в един екземпляр
от изпълнителя на извънболнична дентална
помощ (общопрактикуващ лекар по дентална
медицина или лекар – специалист по дентална медицина) и се отразява в амбулаторния
лист на ЗОЛ. Изпълнителят на ИДП, оказващ
специализирана хирургична извънболнична
дентална помощ или СИДП под обща анестезия за ЗОЛ до 18-годишна възраст с психични заболявания, получил „Направление за
консултация“ (бл. МЗ 119А), го прилага към
екземпляра от амбулаторния лист на хартиен
носител за ЗОЛ, получили този вид дентална
помощ, който формира амбулаторния журнал
на лекаря по дентална медицина.
(3) Първичните документи по ал. 1, т. 1 – 9
се изготвят съгласно изисквания и реквизити,
посочени в приложение № 2.
(4) Изпълнителите на дентална помощ
закупуват за своя сметка необходимите им
за извършване на съответната дейност формуляри.
Чл. 125. Изпълнителите на ИзвбДП могат
да използват разпечатани образци на следните
документи:
1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 2);
2. „Медицинско направление за консултация
или провеждане на съвместно лечение“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3);
3. „Медицинско направление за високо
специализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 3А);
4. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4);
5. „Талон за медицинска експертиза“ (бл.
МЗ – НЗОК № 6);
6. „Направление за хоспитализация/лечение
по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 7);
7. „Рецеп т у рн а б л а н к а“ (о б р а з ец б л.
МЗ – НЗОК).
Чл. 126. Електронните финансово-отчетни
документи се изготвят в утвърден от НЗОК
формат и се съхраняват съгласно изискванията на ЗЕДЕУУ.
Чл. 127. В РЗОК се води отчетност за всички
първични медицински и финансово-отчетни
документи, които ИДП представят за отчитане
на извършената дейност: електронен отчет
за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат, фактури и „Направление за медикодиагностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4),
придружено с електронен отчет, съдържащ
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назначените и извършени медико-диагностични изследвания, във формат, определен
от НЗОК, в случай че са договорени.
Чл. 128. За представени неверни данни в
отчетите по договора се прилагат разпоредбите
на глава осемнадесета и глава деветнадесета.
Чл. 129. (1) Изпълнителят на ПИДП:
1. насочва ЗОЛ към изпълнител на специализирана хирургична извънболнична дентална помощ или към изпълнител на ПИМП с
„Направление за консултация“ (бл. МЗ 119А);
2. насочва ЗОЛ към лечебно заведение – изпълнител на болнична помощ, с „Направление
за хоспитализация/лечение по амбулаторни
процедури“ (бл. МЗ – НЗОК № 7).
(2) Изпълнителят на СИДП:
1. насочва ЗОЛ към изпълнител на ПИМП
с „Направление за консултация“ (бл. МЗ 119А);
2. насочва ЗОЛ към изпълнител на болнична помощ с „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“
(бл. МЗ – НЗОК № 7), в случай че лечебната
цел не може да се постигне в условията на
извънболничната помощ.
(3) Спец иа л ис т ът по де т ск а ден та л на
медицина насочва ЗОЛ към изпълнител на
специализирана хирургична извънболнична
дентална помощ с „Направление за консултация“ (бл. МЗ 119А).
Г л а в а

о с е м н а д е с е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ОК АЗВАНЕ Н А ИЗВЪНБОЛНИЧН А ДЕНТА ЛН А
ПОМОЩ
Чл. 130. (1) Обект на контрол при настоящите условия и ред са всички лечебни
заведения, сключили договор с НЗОК, които
по смисъла на чл. 58 ЗЗО са изпълнители на
дентална помощ.
(2) Контролът по изпълнение на договорите за оказване на дентална помощ се
осъществява чрез проверки, извършвани от
длъжностни лица – служители на НЗОК, и от
длъжностни лица от РЗОК – контрольори. На
основание чл. 72, ал. 10 ЗЗО условията и редът
за осъществяване на контрол се определят с
инструкция, издадена от управителя на НЗОК.
(3) Конт ролните органи по а л. 2 осъществяват внезапен контрол, контрол преди
заплащане на оказаната дентална помощ и
последващ контрол.
(4) Контролът по ал. 2 може да се извършва и чрез проверки по постъпили жалби от
здравноосигурени лица, включително и в
случаите по чл. 35, ал. 2 ЗЗО.
Чл. 131. (1) Длъжностните лица – служители на НЗОК, извършват проверка по изпълнение на договорите за оказване на дентална
помощ на основание заповед на управителя
на НЗОК или от оправомощено от него длъжностно лице, в която се посочват правните
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и фактическите основания за издаването є
и се определят проверяващото лице (лица),
обектът – наименование и месторазположение, срокът, видът и задачата на проверката.
(2) Служителите на НЗОК по ал. 1 могат
да извършват проверки на територията на
цялата страна.
Чл. 132. (1) Управителят на НЗОК или оправомощено от него длъжностно лице може
със заповед да разпореди извършване на проверка от контрольори от РЗОК с участието
на служители на НЗОК. Заповедта съдържа:
правните и фактическите основания за издаването є; служителите на НЗОК, които ще
участват в проверката; обекта, задачата, вида,
срока на проверката, както и РЗОК, на чиято
територия тя ще се извърши.
(2) На основание заповедта на управителя
на НЗОК директорът на РЗОК издава заповед,
която съдържа: правните и фактическите
основания за издаването є; служителите на
НЗОК, както и контролните органи на РЗОК,
които ще участват в проверката; конкретния/
конкретните изпълнител/и на медицинска
помощ – обект/и на проверката, задачата и
вида на проверката.
(3) Служителите на РЗОК – контрольори,
могат да извършват проверки на територията
на съответната РЗОК по заповед на нейния
директор или на оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 133. (1) По заповед на управителя на
НЗОК или на оправомощено от него длъжностно лице служителите на РЗОК – контрольори,
могат да извършват проверки на територията
на същата РЗОК или на територията на друга
РЗОК.
(2) За издаване на заповедта по ал. 1 на управителя на НЗОК за извършване на проверка
на територията на друга РЗОК контрольорите
се определят по предложение на директора
на РЗОК, на която са служители.
Чл. 134. (1) При откриване на проверката
проверяващото лице (лица) се легитимира и
връчва екземпляр от заповедта за проверка
на ИДП – обект на проверката.
(2) Екземпляр от заповедта за проверка се
подписва от представляващия ИДП или от
упълномощено от него лице.
(3) При отказ да се приеме заповедта проверката се извършва и без връчването є, като
това обстоятелство, както и датата и часът се
отбелязват в нея и това се удостоверява от
всички участващи в проверката лица.
(4) При приключване на проверката ИДП
са длъжни да предоставят на контролните
органи заверени с подпис и печат копия от
необходимите за извършване на проверката
документи.
Чл. 135. (1) Контролните органи по чл. 72,
ал. 2 ЗЗО: длъжностни лица – служители на
НЗОК, и длъжностни лица от РЗОК – контрольори, имат правата по чл. 73, ал. 1 ЗЗО.
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(2) За изпълнение на правомощията си по
чл. 73, ал. 1 ЗЗО контролните органи по чл. 72,
ал. 2 имат право на достъп до информация от
работодателите, осигурените и изпълнителите.
Чл. 136. (1) За резултатите от извършената
проверка контролните органи по чл. 72, ал. 2
ЗЗО съставят протокол, в който вписват:
1. обекта на проверката – наименование,
месторазположение;
2. данните за проверката – дата и място
на съставяне, основание за извършване на
проверката, проверяващото лице (лица);
3. описание на установените факти;
4. констатираните нарушения при изпълнение на договора с ИДП;
5. задължителните предписания и сроковете
за отстраняване на констатираните нарушения, препоръки за подобряване на дейността
на ИДП;
6. подписа на съставителя(ите);
7. срока за възражение, установен в ЗЗО;
8. дата на връчване и подпис на лицето – обект на проверката.
(2) Екземпляр от протокола се предоставя на
лицето – обект на проверката, срещу подпис,
а копия от него се изпращат на управителя
на НЗОК, съответно на директора на РЗОК,
и на съответната РК на БЗС.
(3) При констатирани от извършената проверка нарушения на Кодекса за професионална етика на лекарите по дентална медицина
директорът на РЗОК уведомява съответната
комисия за професионална етика към БЗС.
Чл. 137. Лицето – обект на проверката,
има право да даде писмено становище пред
управителя на НЗОК, съответно пред директора на РЗОК, с когото е сключило договор,
по направените от длъжностното лице по
чл. 72, ал. 2 ЗЗО констатации в 7-дневен срок
от връчването на протокола по чл. 136, ал. 1.
Чл. 138. Санкциите се налагат по реда на
глава деветнадесета.
Чл. 139. (1) При извършване на проверките по чл. 131, 132 и 133 могат да присъстват
експерти на БЗС, които не са в договорни
отношения с проверявания изпълнител на
дентална помощ. Експертите предоставят
писмени становища, които са неразделна част
от протокола по чл. 136, ал. 1.
(2) Включването на експертите на БЗС в
заповедите за проверките по ал. 1 на управителя на НЗОК, респ. директора на РЗОК,
се осъществява след посочване от страна на
председателя на РК на БЗС в писмен вид на
представителите на съответната РК на БЗС.
Чл. 140. При установяване на административни нарушения по чл. 105д и 105е ЗЗО
актовете за установяване на административни
нарушения по ЗАНН се съставят от длъжностните лица по чл. 72, ал. 2 ЗЗО по реда
на ЗАНН и инструкцията на управителя на
НЗОК по чл. 72, ал. 10 ЗЗО.
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Чл. 141. (1) При осъществяване на контролната дейност от длъжностни лица – служители на НЗОК, и от длъжностни лица от
РЗОК – контрольори, ЗОЛ могат да бъдат
поканени за доброволно съдействие с цел
уточняване на обстоятелства и факти във
връзка с дейността на ИДП.
(2) В случаите, когато ЗОЛ удостоверяват
своите твърдения с документи, контролните
органи прилагат към протокола от проверката
копия на тези документи, които заверяват с
„Вярно с оригинала“, дата и подпис.
(3) При невъзможност на ЗОЛ да представи
документи същото излага своите твърдения
в писмен вид, като поставя дата и подпис.
Писмените изложения се прилагат към протокола от проверката.
(4) Изпълнителите на дентална помощ са
длъжни да осигурят достъп на длъжностните
лица по чл. 72, ал. 2 от ЗЗО до помещенията,
в които се изпълнява дейността по сключения
договор, съответно се съхраняват документи,
при спазване на здравните изисквания.
(5) Лицата по ал. 4 са длъжни да представят
на длъжностните лица по чл. 72, ал. 2 от ЗЗО
исканите от тях описи, справки, сведения,
декларации, обяснения и други документи и
информация, както и да оказват съдействие при
изпълнението на служебните им задължения.
Г л а в а

д е в е т н а д е с е т а

СА НК ЦИИ ПРИ НЕИЗП ЪЛНЕНИЕ Н А
ДОГОВОРИТЕ ЗА ОК АЗВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Раздел I
Налагане на санкции. Видове санкции. Не
основателно получени суми
Чл. 142. (1) При констатирани нарушения
от контролните органи по чл. 72, ал. 2 от ЗЗО:
длъжностните лица – служители на НЗОК,
и длъжностни лица от РЗОК – контрольори
по изпълнение на договорите за оказване на
дентална помощ, се налагат:
1. санкции, предвидени в тази глава;
2. глоби или имуществени санкции съгласно
административнонаказателните разпоредби
на ЗЗО.
(2) Предвидените в тази глава санкции се
прилагат при нарушение, констатирано по
реда на глава осемнадесета.
(3) Предвидените в чл. 105д и 105е ЗЗО
глоби или имуществени санкции се прилагат при нарушение, констатирано по реда на
ЗАНН и инструкцията по чл. 72, ал. 10 ЗЗО
на управителя на НЗОК.
Чл. 143. (1) В случаите, когато ИДП е
получил суми без правно основание, които
не са свързани с извършване на нарушение
по ЗЗО или на НРД, и това е установено при
проверка от контролните органи по чл. 72,
ал. 2 ЗЗО, изпълнителят е длъжен да възстанови сумите.
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(2) В случаите по ал. 1 се съставя протокол за
неоснователно получени суми. Лицето – обект
на проверката, има право да представи писмено възражение пред управителя на НЗОК,
съответно пред директора на РЗОК, в 7-дневен
срок от връчване на протокола.
(3) След изтичане на срока за възражение
по ал. 2 управителят на НЗОК, съответно
директорът на РЗОК, издава писмена покана
за възстановяване на сумите, получени без
правно основание, която се връчва на ИДП.
(4) Поканата за възстановяване на сумите
по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(5) В 14-дневен срок от получаване на поканата изпълнителят е задължен доброволно
да внесе дължимите суми.
(6) Когато ИДП не изпълни поканата в
срока по ал. 5, дължимата сума се прихваща
от следващото плащане по договора. Когато
договорът е прекратен и/или не се дължат
плащания по него, сумата се събира по съдебен ред.
Чл. 144. (1) Когато ИДП е получил суми
без правно основание в резултат на извършено
нарушение по ЗЗО или на НРД, управителят
на НЗОК, съответно директорът на РЗОК,
удържа неоснователно платените суми, като
на нарушителя се налагат наказания, определени в ЗЗО или в НРД.
(2) В случаите по ал. 1 управителят на
НЗОК, съответно директорът на РЗОК, издава
писмена покана за възстановяване на сумите,
получени без правно основание, след влизане
в сила на наказателното постановление и/или
на заповедта за налагане на санкция.
Чл. 145. Протоколите по чл. 74, ал. 3 от
ЗЗО и чл. 76а, ал. 2 от ЗЗО и протоколите в
случаите на констатирано нарушение с получаване на суми без правно основание по
чл. 76б от ЗЗО се връчват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл. 146. (1) Санкциите по този НРД са:
1. финансова неустойка;
2. прекратяване на договор.
(2) За всяко констатирано нарушение се
прилага съответна по вид и размер санкция.
(3) При констатирани нарушения, извършени от различни лекари по дентална медицина
от лечебното заведение – ИДП, за всяко едно
от тях се налага съответната санкция.
(4) В случаите по ал. 3 общият размер на
санкцията е сбор от санкциите за нарушенията, извършени от отделните лекари по
дентална медицина.
Раздел II
Санкции при констатирани нарушения
Чл. 147. (1) Когато изпълнител на дентална
помощ наруши условията и реда за оказване на дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2
ЗЗО, определени в този НРД, управителят на
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НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага
санкция „финансова неустойка“ в размер от
50 до 150 лв.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 „финансовата неустойка“ е в размер от 100 до
300 лв., а при последващо нарушение по ал. 1
„финансовата неустойка“ е в размер от 150
до 450 лв.
Чл. 148. (1) Когато изпълнител на дентална
помощ наруши изискванията за налично и
технически изправно медицинско оборудване
и обзавеждане, управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага санкция
„финансова неустойка“ в размер от 50 до 150 лв.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 „финансовата неустойка“ е в размер от 100 до
300 лв., а при последващо нарушение по ал. 1
„финансовата неустойка“ е в размер от 150
до 450 лв.
Чл. 149. (1) Когато изпълнител на дентална
помощ наруши установените изисквания за
работа с медицинска или финансова документация, с изключение на случаите на явна
фактическа грешка, управителят на НЗОК,
съответно директорът на РЗОК, налага санкция „финансова неустойка“ в размер от 50
до 150 лв.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 „финансовата неустойка“ е в размер от 100 до
300 лв., а при последващо нарушение по ал. 1
„финансовата неустойка“ е в размер от 150
до 450 лв.
Чл. 150. (1) Когато изпълнител на дентална
помощ представи неверни данни в отчетите, изискуеми по договора, управителят на
НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага
санкция „финансова неустойка“ в размер от
50 до 150 лв.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 „финансовата неустойка“ е в размер от 100 до
300 лв., а при последващо нарушение по ал. 1
„финансовата неустойка“ е в размер от 150
до 450 лв.
Чл. 151. (1) Когато изпълнител на дентална
помощ наруши изискванията за предписване
на лекарствени продукти за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели, определени в
този НРД, управителят на НЗОК, съответно
директорът на РЗОК, налага санкция „финансова неустойка“ в размер от 50 до 150 лв.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 „финансовата неустойка“ е в размер от 100 до
200 лв., а при последващо нарушение по ал. 1
„финансовата неустойка“ е в размер от 150
до 450 лв.
Чл. 152. (1) Когато изпълнител на дентална помощ не изпълни задълженията си за
уведомяване на РЗОК за настъпили промени
в обстоятелства, свързани със сключването
на индивидуалния договор, управителят на
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НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага
санкция „финансова неустойка“ в размер от
50 до 150 лв.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 „финансовата неустойка“ е в размер от 100 до
300 лв., а при последващо нарушение по ал. 1
„финансовата неустойка“ е в размер от 150
до 450 лв.
Чл. 153. (1) Управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага санкция
„финансова неустойка“ в размер от 50 до
150 лв., когато изпълнител на дентална помощ
е извършил някое от следните нарушения:
1. нарушаване на критериите за качество
на денталната помощ, регламентирани в НРД;
2. неудовлетвореност на пациентите от
оказаните дентални дейности, свързани с
оказаната дентална помощ, заплатена от бюджета на НЗОК, установена съгласно наредбата
по чл. 19, ал. 7, т. 15 ЗЗО, и след оценка на
критериите за качество на денталната помощ,
регламентирани в НРД, и установяване на
нарушаването им.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 „финансовата неустойка“ е в размер от 100 до 300 лв.
(3) Управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага санкция „финансова
неустойка“ в размер от 150 до 450 лв., когато
изпълнител на дентална помощ е извършил
някое от следните нарушения:
1. системно нарушение по смисъла на § 1,
т. 19 от допълнителните разпоредби на ЗЗО на
критериите за качество на денталната помощ,
регламентирани в НРД;
2. системна неудовлетвореност по смисъла
на § 1, т. 19а от допълнителните разпоредби на
ЗЗО на пациентите от оказаните дентални дейности, свързани с оказаната дентална помощ,
заплатена от бюджета на НЗОК, установена
съгласно наредбата по чл. 19, ал. 7, т. 15 ЗЗО,
и след оценка на критериите за качество на
денталната помощ, регламентирани в НРД,
и установяване на нарушаването им.
(4) Заповедта за налагане на санкция подлежи на оспорване по реда на АПК.
Чл. 154. (1) Управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага санкция
„прекратяване на договора“ при отчитане на
дейност, която не е извършена, както и при
извършване и отчитане на медицинска дейност, за която няма съответни медицински
индикации, установено по реда на чл. 72, ал. 2
ЗЗО от изпълнител на извънболнична дентална помощ по определен пакет – частично, по
отношение на лекаря по дентална медицина,
който не е извършил тази дейност.
(2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 договорът с изпълнителя се
прекратява изцяло.
(3) Заповедта за прекратяване на договора
подлежи на оспорване по реда на АПК.
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Раздел III
Ред за налагане на санкции
Чл. 155. (1) Когато лицето – обект на проверката, не изрази становище по чл. 137 или
изразеното от него становище не съдържа
възражения по направените констатации от
длъжностното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО, управителят на НЗОК, съответно директорът на
РЗОК, издава заповед, с която налага санкция.
(2) В 14-дневен срок след получаването на
заповедта по ал. 1 ИДП е задължен доброволно да внесе дължимите суми.
(3) Когато ИДП не внесе доброволно дължимата сума, тя се прихваща от следващото
плащане по договора. Когато договорът е
прекратен и/или не се дължат плащания по
него, сумата се събира по съдебен ред.
Чл. 156. (1) В сл у чаите, когато лицето – обект на проверка, оспори констатациите
на длъжностното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО,
управителят на НЗОК, съответно директорът
на РЗОК, в 7-дневен срок от получаване на
писменото становище по чл. 137 изпраща спора
за решаване от арбитражна комисия. Когато
констатациите са оспорени пред управителя
на НЗОК, спорът се решава от арбитражната комисия на тази РЗОК, с чийто директор
изпълнителят на дентална помощ – обект на
проверката, е сключил договор.
(2) Арбитражната комисия се произнася с
решение в двуседмичен срок от получаване
на преписката.
(3) Арбитражът не е задължителен, освен
ако арбитражната комисия не се е сформирала при условията на чл. 75, ал. 5 от ЗЗО
в двуседмичен срок от писмената покана на
директора на съответната РЗОК до съответните
лица (председатели на управителните съвети
на РК на БЗС) и организации (РК на БЗС).
Чл. 157. (1) В случай че арбитражната комисия потвърди констатациите на длъжностното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО, управителят
на НЗОК, съответно директорът на РЗОК,
издава заповед за налагане на предвидените
в НРД санкции.
(2) Санкциите по ал. 1 се налагат със
заповед на управителя на НЗОК, съответно
директора на РЗОК, която се издава в срок
до един месец от уведомяването от страна
на арбитражната комисия на управителя на
НЗОК, съответно директора на РЗОК, че са
потвърдени констатациите на длъжностното
лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО и се съобщава на
лицето.
(3) Когато нарушението е установено от
длъжностни лица – контрольори на РЗОК,
извършили проверка на територията на друга
РЗОК, предложението до управителя на НЗОК
за издаването на заповедта за санкция се прави
от директора на тази РЗОК, с чийто директор
изпълнителят на дентална помощ – обект на
проверката, е сключил договор.
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(4) Санкциите подлежат на съдебно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел IV
Правила за работа на арбитражните комисии
Чл. 158. (1) На територията, обслужвана от РЗОК, се конституират арбитражни
комисии, които разглеждат оспорените от
лицата – обект на проверка:
1. констатации на длъжностни лица – служители на НЗОК;
2. констатации на длъжностни лица от
РЗОК – контрольори.
(2) Арбитражната комисия се състои от
представители на РЗОК и съответната РК
на БЗС.
(3) В едномесечен срок от обнародването
на този НРД директорът на съответната РЗОК
издава заповед за определяне на състава на
арбитражна комисия след посочване от страна
на председателя на РК на БЗС в писмен вид
на представителите на съответната РК на БЗС
в арбитражната комисия.
(4) Директорът на съответната РЗОК организира създаването на арбитражна комисия
за всеки конкретен случай и тя осъществява
своята дейност при условията и по реда, определени в този раздел.
(5) При осъществяване на правомощията си
по ал. 4 директорът на РЗОК включва в арбитражната комисия за всеки конкретен случай
посочените по реда на ал. 3 представители
на РК на БЗС, които имат отношение към
описаните факти и направените констатации
в протокола на съответното длъжностно лице
по чл. 72, ал. 2 ЗЗО.
Чл. 159. (1) Арбитражните комисии се
конституират за срока на действие на НРД.
(2) Броят на представителите на РЗОК в
състава на всяка арбитражна комисия е равен
на общия брой представители на РК на БЗС,
както следва: 3-ма представители на РЗОК и
3-ма представители на РК на БЗС.
(3) За всяка от квотите се определят по
трима резервни членове по същия ред, по
който се определят постоянните членове.
(4) Комисията се председателства от членовете є на ротационен принцип за срок три
месеца.
(5) В случаите на отсъствие на председателя
функциите му се изпълняват от заместникпредседател – представител на съответната
квота.
Чл. 160. Арбитражните комисии работят
в съответствие с чл. 75 ЗЗО.
Чл. 161. (1) Всяка арбитражна комисия
разглежда споровете в пълен състав. Ако
някой от постоянните членове отсъства, се
включва резервен член от съответната квота.
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(2) Всяка от страните по спора може в писмен вид да иска отвод на член на комисията,
ако са налице обстоятелства, които пораждат
основателни съмнения относно неговата безпристрастност и независимост.
Чл. 162. (1) Председателят на комисията
свиква заседанията, докладва спора, разпределя между членовете на комисията задълженията във връзка с изготвяне на решението
и комплектуване на преписките.
(2) Арбитражната комисия разглежда споровете по документи, които страните предварително са представили.
(3) Ако комисията прецени, тя може да изслуша представител(и) на проверяващия екип
(длъжностни лица – служители на НЗОК, и/
или длъжностни лица от РЗОК – контрольори), както и на ИДП, направил възражения.
Комисията може да изисква всички необходими документи, справки и други материали,
необходими за формиране на решение.
Чл. 163. На всяко заседание на комисията
се води протокол, който се подписва от всички
членове на комисията.
Чл. 164. (1) Арбитражната комисия се
произнася с решение по предмета на спора.
(2) Решението на комисията е в писмен
вид, съдържа мотиви и се подписва от всички
членове.
(3) Срокът за произнасяне на решение е
двуседмичен, считан от датата на получаване
на преписката.
(4) Решението се взема с обикновено мнозинство, присъствено и чрез явно гласуване.
(5) Решението на комисията се изготвя в
три екземпляра – по един за ИДП, управителя
на НЗОК, съответно директора на РЗОК, и
съответната РК на БЗС. Решенията се връчват
по начин, удостоверяващ получаването им.
Чл. 165. (1) В случай че арбитражната
комисия потвърди констатациите на длъжностното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО изцяло
или частично, управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, издава заповед
за налагане на предвидените в НРД санкции.
(2) В случай че арбитражната комисия
отхвърли изцяло констатациите на длъжностното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО, управителят
на НЗОК, съответно директорът на РЗОК,
писмено уведомява лицето – обект на проверката, за решението за прекратяване на
производството.
(3) В случай че арбитражната комисия не
се произнесе с решение в срока по чл. 75,
ал. 7 от ЗЗО или е налице равен брой гласове,
поради което не е налице прието решение,
управителят на НЗОК, съответно директорът
на РЗОК, издава мотивирана заповед, с която
може да наложи санкциите.
(4) В сл у чаите по а л. 3 арбит ра ж ната
комисия изготвя протокол. Екземпляр от
протокола се предоставя на управителя на
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НЗОК, съответно директора на РЗОК, и на
РК на БЗС (председателя на управителния
съвет на РК на БЗС), а препис-извлечение от
протокола се предоставя на лицето – обект
на проверката.
(5) В случай че съответните РК на БЗС
(УС на РК на БЗС) не са посочили свои
представители в сроковете по чл. 75, ал. 6
от ЗЗО за създаване на арбитражна комисия,
управителят на НЗОК, съответно директорът
на РЗОК, издава мотивирана заповед, с която
може да наложи санкциите, без да е необходимо становището по чл. 74, ал. 4 от ЗЗО да
бъде разглеждано от такава комисия.
Чл. 166. (1) В специална книга в РЗОК се
посочва датата на постъпване на всяка преписка в арбитражната комисия.
(2) След приключване на всяка преписка
цялата документация се извежда в книгата
по ал. 1. Копия от преписките се подреждат
в архив и се съхраняват от комисията в РЗОК
не по-малко от една година. Книгата се съхранява в деловодството на РЗОК.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този договор:
1. „Здравноосигурени лица“ се считат и лицата, за които се прилагат схемите за социална
сигурност на ЕС, както и лицата, включени в
международни спогодби за социално осигуряване, по които Република България е страна,
и доказали правата си с удостоверителни
документи за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови
злополуки или професионални заболявания
съгласно приложение № 3.
2. „Повторно нарушение“ е такова, извършено от лекар по дентална медицина от лечебно
заведение – ИДП, за което на нарушителя е
била наложена и влязла в сила санкция за
същия вид нарушение в рамките на календарната година.
3. „Последващо нарушение“ е извършването на три или повече нарушения от лекар
по дентална медицина от лечебно заведение – ИДП, след наложена и влязла в сила
санкция за същия вид нарушение в рамките
на календарната година.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Този Национален рамков договор
влиза в сила от 1.01.2020 г. и отменя Националния рамков договор за денталните дейности за 2018 г.
(2) Този Национален рамков договор се
приема за срок от три години.
(3) Ежегодно НЗОК и БЗС предоговарят
чрез подписване на анекс този НРД в частта по
чл. 55, ал. 2, т. 3а и 6б от ЗЗО, а в останалата
част НРД се предоговаря при необходимост
или по искане на всяка една от страните в
срока по ал. 2.
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§ 3. Договорите с изпълнители на извънболнична дентална помощ влизат в сила,
както следва:
1. от 1 януари 2020 г., при условие че съответният изпълнител до момента на сключване на новия договор е работил по договор
с НЗОК за оказване на същия вид дентална
помощ и че новият договор се подпише в
срока по чл. 18;
2. от датата на подписване, при условие
че изпълнителят по т. 1 е договорил дейност,
която не е извършвал по договор с НЗОК до
31 декември 2019 г. за новата по вид дейност;
3. от датата на подписване на договора, в
случай че съответният изпълнител до момента
на сключване на новия договор не е работил
по договор с НЗОК.
§ 4. В случай че лечебно заведение за
извънболнична дентална помощ не сключи
договор с НЗОК при настоящите условия,
за извършената от него дейност от 1 януари
2020 г. до датата на отказа се подписва срочен договор.
§ 5. Всички образци на първични медицински документи, приети с НРД за денталните
дейности за 2018 г., се прилагат до издаването
на нови такива.
§ 6. В случаите на констатирани нарушения, извършени до 31.12.2019 г. през периода
на действие на предходния индивидуален
договор с изпълнител на дентална помощ, се
прилагат глобите и санкциите, предвидени
за съответното нарушение в ЗЗО и НРД за
денталните дейности за 2018 г., като се спазва
процедурата за осъществяване на контрол по
ЗЗО и НРД за денталните дейности за 2020 г.
§ 7. При осъществяване на дейностите по
лечение на кариес чрез обтурация с амалгама
не се използва дентална амалгама за дентално
лечение на пациенти с млечни зъби, на деца
под 15 г. и на бременни и кърмещи жени, освен
когато това се счита за абсолютно необходимо
от страна на лекаря по дентална медицина въз
основа на специфичните медицински нужди
на пациента.
§ 8. При необходимост от промяна на
правилата в хода на изпълнение на финансовата година корекциите във формата на XML
файл се извършват в срок един месец. Новият
формат на отчетния файл влиза в сила един
месец след публикуването му на интернет
страницата на НЗОК.
§ 9. Директорите на РЗОК осъществяват
ежемесечен мониторинг на ИДП, формиращи
най-голям разход на територията на съответната РЗОК.
§ 10. (1) На основание чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗЗО
за всяко ЗОЛ, с изключение на малолетните
и поставените под пълно запрещение лица, се
създава електронен уникален идентификационен номер (ЕУИН) в единна информационна
система.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

(2) Националната здравноосигу рителна
каса изготвя и публикува на официалната
си интернет страница указания за ползване
на информационната система по ал. 1.
§ 11. (1) Този рамков договор за денталните
дейности се сключва на основание чл. 53,
ал. 1 ЗЗО, обнародва се от министъра на
здравеопазването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се публикува
на официалната интернет страница на НЗОК.
(2) При необходимост или по искане на
всяка една от страните този рамков договор
за денталните дейности се актуализира по
реда на приемането му по чл. 54 ЗЗО.
§ 12. Неразделна част от този договор са
следните приложения, които се подписват
от страните по договора, обнародват се в
притурка към „Държавен вестник“ и се публикуват на официалната интернет страница
на НЗОК:
приложение № 1 „Правна рамка“;
приложение № 2 „Първични медицински
документи“;
приложение № 3 „Документи, свързани
с оказване на дента лна помощ на лица,
осигурени в други държави“;
приложение № 4 „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с изпълнители на
извънболнична дентална помощ“;
приложение № 5 „Притурка към здравноосигурителната книжка и декларации“;
приложение № 6 „Списък със заболявания
та, при които здравноосигурените лица са
освободени от заплащане на потребителска
такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“.
За Националната здравноЗа Българския
осигурителна каса:
зъболекарски съюз:
Председател на НС
Председател
на НЗОК:
на УС на БЗС:
Жени Начева
Д-р Николай Шарков
Зам.-председател на
УС на БЗС и председател
на КРД на БЗС:
Д-р Георги Димов
Членове на Надзорния
Членове на УС
съвет на НЗОК:
на БЗС:
Д-р Бойко Пенков
Д-р Борислав Миланов
Галя Димитрова
Д-р Светослав Гачев
Росица Велкова
Д-р Донка СтанчеваД-р Иван Кокалов
Забуртова
Теодор Василев
Д-р Валентин Павлов
Григор Димитров
Д-р Тодор Кукуванов
Оля Василева
Д-р Бисер Ботев
Андрей Дамянов
Д-р Трифон Антонов
Управител на НЗОК:
Д-р Дечо Дечев
Съгласувал:
Министър на
здравеопазването:
Кирил Ананиев
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НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество в областта на статистиката
между Националния статистически институт на Република България и Централното
статист ическо бюро на Палестина
(Одобрено с Решение № 715 от 29 ноември
2019 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му – 16 декември 2019 г.)
Националният статистически институт на
Република България и Централното статистическо бюро на Палестина (по-долу наричани
заедно или поотделно „Страните“ или „Страната“) сключват настоящото Споразумение
за целите на развитието на статистическата
система в двете държави и задълбочаване
на сътрудничеството на международно ниво.
Член 1
С настоящото Страните определят следните
цели на Споразумението:
– Взаимно сътрудничество, което ще доведе
до качествено развитие на статистическите
методологии, статистическите изследвания
и по-добро разбиране на статистическите
резултати;
– Обмен на опит и знания във всички области на статистическата дейност.
Член 2
Страните осъществяват сътрудничество в
следните области:
– Методологии на статистическ ите изследвания;
– Анализ на статистическите резултати;
– Бизнес статистика;
– Национални сметки и цени;
– Околна среда;
– Население и образование;
– Заетост и условия на живот;
– Транспорт;
– Туризъм;
– Използване на административните източници за статистически цели;
– Статистика за жените и мъжете и насилието срещу жените и мъжете;
– Статистика на правосъдието;
– Сътрудничество в развитието на законодателството в областта на статистиката.
Член 3
Сътрудничеството между Страните се реализира чрез следните дейности:
– Обмен на опит и информация по отношение на методологията, организацията и
технологията на производството и разпро
странението на статистическите данни;
– Мисии и учебни посещения;
– Организиране на курсове за обучение и
работни групи;
– Обмен на статистически публикации и
методологии;
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– Обмен на опит в сферата на научните
изследвания;
– Изпълнение на съвместни проекти в
областта на статистиката.
Член 4
Правата и задълженията за всяка дейност
или съответно експертна помощ (брой на експертите, работна програма, продължителност
и компенсация) се определят от Страните
преди всяка дейност или помощ въз основа
на специални Анекси към текста на Споразумението, неразделна част от него.
Двете Страни ще се срещат периодично,
когато е необходимо, за преглед и обновяване
на целите на настоящото Споразумение и за
укрепване на общия интерес.
Член 5
Страните се договарят да покриват разходите, произтичащи от настоящото Споразумение, в рамките на собствените си бюджети.
Финансови въпроси, които могат да възникнат
междувременно, докато Споразумението е в
сила, ще бъдат решавани чрез сключване на
взаимно споразумение между двете Страни в
рамките на наличния за двете Страни бюджет.
Член 6
Статистическите данни и информацията
(предмет на това Споразумение), които се
обменят между Страните, могат да се използват само за определените в настоящото
Споразумение цели.
Данни и информация във всякаква форма,
получени от една от Страните от другата
Страна във връзка с настоящото Споразумение, ще се смятат за конфиденциални и не
могат да бъдат предоставяни на трети страни
без писменото съгласие на Страната, която
е предоставила информацията или данните.
Поверителността на тези данни се запазва съгласно действащото законодателство в
двете Страни. Механизмът за обмен на данни
трябва да бъде организиран по начин, който
служи на общите интереси на двете Страни.
Член 7
Страните разрешават всички спорове, произтичащи от тълкуването или прилагането на
настоящото Споразумение, чрез преговори и
след постигането на взаимно съгласие.
Член 8
Настоящото Споразумение може да бъде
изменяно по всяко време чрез писмено договаряне между двете Страни.
Член 9
Настоящото Споразумение влиза в сила от
датата на неговото подписване и е със срок от
три години. Срокът на настоящото Споразумение ще бъде автоматично удължен за същия
период, освен ако една от Страните не даде
писмено предизвестие за намерението си да
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прекрати Споразумението, изпратено посредством дипломатически канали не по-късно от
90 дни преди изтичането на съответния срок.
Прекратяването на настоящото Споразумение
няма ефект върху вече започнали или в процес
на изпълнение програми и проекти.
Настоящото Споразумение е подписано в
Рамалла на 16 декември 2019 г. в два оригинални екземпляра на английски език, в които
всички текстове са автентични.
Член 10
Компетентните органи, определени да
прилагат и съблюдават спазването на разпоредбите на настоящото споразумение, са
Националният статистически институт на
Република България и Централното статистическо бюро на Палестина.
За Националния статистически институт на
Република България:
Сергей Цветарски,
председател
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За Централното статистическо бюро на
Палестина:
Ола Ауад,
председател

МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
МЕМОРАНДУМ

за разбирателство между Министерството на
младежта и спорта на Република България
и Министерството на младежта и спорта
на Република Сърбия за сътрудничество в
областта на младежта и спорта
(Одобрен с Решение № 678 от 14 ноември 2019 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 13 декември 2019 г.)
Чрез настоящия Меморандум Министерството на младежта и спорта на Република
България и Министерството на младежта и
спорта на Република Сърбия (наричани подолу „Страните“),
Основавайки се на поддържането на приятелски и близки отношения между двете
държави,
С цел укрепване и развитие на приятелските отношения чрез спорта и младежта в
полза на двете Страни, придържайки се към
националните законодателства, прилагани в
двете Страни,
Се споразумяха за следното:
Член 1
Страните изразяват своето желание да
продължат сътрудничеството в областта на
младежта и спорта в рамките на своите правомощия и компетенции, като приоритетно
насърчават обмена на опит във:
1. институционалното сътрудничество;
2. областта на науката и технологиите,
приложени към спорта;
3. спортната медицина;

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

4. борбата срещу негативните явления в
спорта;
5. организирането на спортни мероприятия;
6. обучението на спортни специалисти;
7. програми за подкрепа и насърчаване на
спорта за хора с увреждания;
8. областта на жените и спорта;
9. спортната инфраструктура;
10. спортния туризъм и младежкия обмен;
11. обмена на опит в младежките политики,
проекти и програми.
Член 2
В духа на сътрудничество долуподписаните Страни се съгласяват на следните форми
на сътрудничество в сферата на младежта и
спорта:
1. Да събират информация и да обменят
виждания в областта на младежта и спорта по
въпроси от взаимен интерес чрез консултации.
2. Да обменят опит и информация относно
дейности, свързани със спорта за всички и
спорта за учащи.
3. Да осигуряват информация на базата на
опит, придобит при проектирането, изграждането и управлението на спортни съоръжения.
4. Да обменят информация чрез периодични
и други публикации, свързани с младежки и
спортни въпроси от общ интерес.
5. Да подпомагат обмена на дейности чрез
различните национални младежки и спортни
организации.
6. Да насърчават и да способстват участие
то на делегации от двете Страни в спортни
и младежки прояви, организирани съответно
в Република България и Република Сърбия.
7. Да подпомагат Министерството на младежта и спорта на Република Сърбия при
присъединяването на Сърбия към Европейския съюз.
8. Да извършват обмен на опит, свързан с
младежки програми и проекти.
9. Да извършват обмен на спортни специалисти и експерти с цел взаимно обучение и
обмен на опит.
10. Да си сътрудничат в обучението на
персонала за технически, професионални и
административни функции в сферата на спорта.
11. Да предоставят информация за участие в
семинари, конгреси и други срещи в областта
на младежта и спорта, които е възможно да
бъдат проведени в някоя от Страните.
12. Да си сътрудничат в борбата срещу
допинга в спорта, включително подпомагане
на допинг тестването.
Член 3
Страните ще си разменят визити на представители на националните институции с цел
укрепване на сътрудничеството в областта на
спортния туризъм и младежкия обмен, които
ще участват в спортни и младежки прояви,
организирани от някоя от Страните, с цел
обмен на опит и насърчаване на развитието
в областта на спортния туризъм и младежкия
обмен в двете държави.
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Член 4
Страните ще насърчават сътрудничеството
в областта на младежта и спорта в рамките
на международни организации и институции
с цел обмен на информация и изпълнение на
съвместни проекти.
Член 5
Страните се съгласяват, че финансовите
условия на провежданите инициативи по настоящия Меморандум за разбирателство се
осъществяват в съответствие с нормативната
уредба на двете Страни и в рамките на наличните бюджет и ресурси. Финансовите условия
ще се съгласуват взаимно от договарящите
страни за всеки конкретен случай.
Член 6
Настоящият Меморандум влиза в сила
от деня на подписването му от Страните и е
валиден за срок от четири години. Този Меморандум се удължава автоматично за последващи периоди от четири години, освен ако
шест месеца преди датата на изтичане някоя
от Страните не изрази писмено намерението
си да прекрати настоящия Меморандум.
Член 7
Настоящият Меморандум може да бъде
изменен по взаимно съгласие между Страните.
Изменението влиза в сила по реда на чл. 6
и съставлява неразделна част от настоящия
Меморандум.
Член 8
Всички спорове, произтичащи от тълкуването или прилагането на настоящия Меморандум, се уреждат чрез консултации между
двете Страни по дипломатически път.
Подписан в гр. София на 13.12.2019 г. в два
оригинални екземпляра на български, сръбски
и английски език, като всички текстове са
еднакво валидни. В случай на несъответствие
предимство има текстът на английски език.
За Министерството на
младежта и спорта на
Република България:
Красен Кралев,
министър
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За Министерството на
младежта и спорта на
Република Сърбия:
Ваня Удовичич,
министър

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-142 от 2016 г. за условията и
реда за изпращане на държавни служители
от Министерството на вътрешните работи за
изпълнение на длъжност в институции или
в структури на Европейския съюз и в международни организации (ДВ, бр. 17 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 2, т. 2 след думата „кандидатите“
се поставя запетая и се добавя „когато такава
е предвидена“.
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§ 2. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. Изпращането на държавни служители от МВР за изпълнение на длъжност в
институции или в структури на ЕС и в международни организации въз основа на договори,
по които Република България е страна, може
да се извършва и без национална подборна
процедура, ако международната процедура не
предвижда обявяване на вакантната длъжност
и провеждането на конкурс. В тези случаи
държавният служител може да се номинира от
министъра на вътрешните работи по предложение на съответната институция, структура
на ЕС или международна организация.“
§ 3. В чл. 19 след думата „процедура“ се
добавя „или номинирани по реда на чл. 3а“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Младен Маринов
26

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по Нацио
нална програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
(oбн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53
и 69 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава т. 5:
„5. „Събиране на реколтата на зелено“.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 1, т. 1, 3 и 4“ се заменят с „чл. 1, т. 1, 3, 4 и 5“.
2. В ал. 3 думите „чл. 1, т. 1 и 4“ се заменят
с „чл. 1, т. 1 и 5“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 1“ се заменят с „чл. 1,
т. 1, 2 и 3“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Периодът за прием по мярка „Застраховане на реколтата“ е всяка година от 1 май до
30 юни. Бюджетът по мярката се определя със
заповед на изпълнителния директор на ДФЗ
в срок най-малко 30 дни преди началото на
всеки прием и след решение на постоянната
работна група за управление на Националната програма по чл. 4, ал. 1. При наличие
на разполагаем бюджет за същата финансова
година може да бъде отворен втори прием със
заповед на изпълнителния директор на ДФЗ
по реда на ал. 1, с краен срок за подаване на
заявления не по-късно от 1 септември.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
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4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „чл. 1“ се заменят с „чл. 1, т. 1, 2 и 3“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „по ал. 1“ се заличават.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и след
думата „подпомагане“ се добавя „по мерките
от чл. 1, т. 1, 2 и 3“.
8. Създава се ал. 8:
„(8) Периодът на прием по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ и бюджетът за
съответния прием се определят в съответствие
с чл. 82, ал. 3.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 14:
„14. дейности върху площи, които са включени в лозарското стопанство на кандидата
преди по-малко от една година преди датата
на подаване на заявлението за предоставяне
на финансова помощ.“
2. В ал. 2, т. 2 думите „ал. 5“ се заменят
с „ал. 6“.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по приложение
№ 1“ се добавя „и технологична карта към
инвестиционния проект“, числото „3 000 000“
се заменя с „1 500 000“, а числото „6 000 000“
се заменя с „4 500 000“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Финансова помощ се предоставя за
разходи, извършени в съответствие с посочените от кандидата операции в технологичната
карта, за които към заявлението за окончателно плащане са приложени разходооправдателни документи, доказващи фактически
извършените разходи.“
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
2. В ал. 2, т. 1 след думата „проект“ се
добавя „и технологична карта“.
§ 7. В чл. 13, ал. 4 след думите „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се добавя
„остойностената от кандидата технологична
карта към инвестиционния проект“.
§ 8. В чл. 16, ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 9. В чл. 17, ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 10. В чл. 18, ал. 3 след думите „по договора“ се добавя „и съответствие на операциите
с тези по технологична карта“.
§ 11. В чл. 19 се създава т. 5:
„5. ползвател на помощта по мярката е
изпълнител и/или подизпълнител в проекта
на друг бенефициент по мярката от същия
прием.“
§ 12. В чл. 21 се създава ал. 3:
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„(3) Не се предоставя финансово подпомагане за операции, които не отговарят на
посочените в технологичната карта към инвестиционния проект. В случай че фактически
извършените разходи за операциите надвишават допустимите стойности, финансовата
помощ се редуцира съобразно приложение
№ 1.“
§ 13. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 8 след думата „оференти“ се добавя
„за дейностите“ и думите „ал. 7“ се заменят
с „ал. 2, т. 5 и по ал. 7“.
2. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Кан ди датите за предоставяне на
финансова помощ и оферентите следва да
са независими предприятия, както следва:
1. кандидатите по чл. 34, ал. 1, т. 1 и оферентите не са свързани предприятия съгласно
чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните
предприятия;
2. кандидатите по чл. 34, ал. 1, т. 2 – 5 и
оферентите не се намират в свързаност съгласно § 1, т. 20 от допълнителната разпоредба.“
§ 14. В чл. 33, ал. 1, т. 7 думите „ал. 5“ се
заменят с „ал. 6“.
§ 15. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 се създават нови т. 9, 10 и 11:
„9. актуален списък на членовете – винопроизводители, за кандидатите по чл. 34,
ал. 1, т. 2 – 5;
10. писмените покани по чл. 34, ал. 2 за
участие в промоционалния проект, изпратени
до всеки един от членовете – винопроизводители, за кандидатите по чл. 34, ал. 1, т. 2 – 5;
11. документ в оригинал от банката, в която е открита банковата сметка по реда на
чл. 42, ал. 3, удостоверяващ, че кандидатът
по чл. 34 е титуляр на банковата сметка;
документът следва да съдържа IBAN, BIC,
име на титуляря на банковата сметка, име
на банката;“.
2. В ал. 6 се създава изречение второ: „В
случай че информацията не е публикувана,
същата може да бъде изискана по реда на
чл. 40, ал. 2.“
3. В ал. 7:
а) в основния текст думите „Изпълнителната агенция по лозата и виното изпраща служебно на ДФЗ“ се заменят с „При поискване
от ДФЗ Изпълнителната агенция по лозата
и виното по служебен път предоставя в срок
от седем работни дни“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. произведените вина със ЗНП/ЗГУ и/
или сортови вина без ЗНП/ЗГУ за последните
две години от винопроизводителите по чл. 34,
ал. 1, т. 2, 3 и 4, участващи в промоционалния проект, удостоверяваща пазарен дял по
ал. 7, т. 3 на кандидата от не по-малко от 6
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на сто спрямо общото производство за страната на вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина
без ЗНП/ЗГУ;“
в) създава се нова т. 3:
„3. произведените вина със ЗНП/ЗГУ за
последните две години от винопроизводителите по чл. 34, ал. 1, т. 2, 3 и 4, участващи
в промоционален проект по чл. 36, ал. 4,
удостоверяваща пазарен дял на кандидата от
не по-малко от 6 на сто спрямо общото производство за страната на вина със ЗНП/ЗГУ;“
г) досегашната т. 3 става т. 4;
д) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думата „сортове“ се заменя със „сортови вина“;
е) досегашната т. 5 става т. 6.
4. Създава се нова ал. 8:
„(8) Кандидатите по чл. 34, ал. 1, т. 1 към
заявлението за предоставяне на финансова
помощ прилагат годишен финансов отчет за
предходните две години, от който да е видно,
че делът на приходите от лозаро-винарска
дейност е над 50 на сто от общия приход на
кандидата.“
5. Досегашните ал. 8, 9, 10 и 11 стават
съответно ал. 9, 10, 11 и 12.
§ 16. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Постъпилите заявления за предоставяне на финансова помощ и приложените
към тях документи се оценяват съгласно
критериите за оценка, посочени в приложение
№ 7. Допустими за подпомагане са заявления,
получили минимум 5 точки по критериите
за оценка. Съответствието с критериите за
оценка се преценява въз основа на приложените към заявлението за финансова помощ
документи и документите, представени по
реда на чл. 39, ал. 7 и чл. 40, ал. 2.“
2. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.
3. В ал. 5 думите „от КОП“ се заличават.
4. Алинея 6 се отменя.
5. В ал. 8 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
6. В ал. 10:
а) в т. 2 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 1“;
б) в т. 3 накрая се добавя „и т. 3 и по
чл. 39, ал. 8“;
в) в т. 5 думите „и сортове“ се заменят с
„и/или сортови вина“.
§ 17. В чл. 42 ал. 7 се изменя така:
„(7) В двумесечен срок от представяне
на документите за проведената обществена
поръчка ДФЗ извършва последващ контрол.
Извършва се оценка на проектите по чл. 41 за
законосъобразност на проведената процедура
по ЗОП и обоснованост на критериите, по
които са избрани изпълнителите. След одобрение на проведената обществена поръчка
ДФЗ сключва допълнително споразумение
към договора по ал. 1 за вписване на избрани
изпълнители.“
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§ 18. В чл. 48, ал. 2 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
§ 19. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване, пристрояване и/или
реконструкция на сгради, предназначени за:
а) производство на вино (от обработка на
гроздето до бутилиране и етикетиране на
виното в изба);
б) контрол на качеството на виното – анализиращи лаборатории;
в) съхранение на виното – складове;
г) предлагане на пазара на вино:
аа) винотеки на територията на предприятието;
бб) изложбени зали на територията на
предприятието;
вв) фиксирани места за продажби на вино
(на дребно) на територията на предприятието;
д) подобряване на инфраструктурата във
връзка с ал. 1, т. 1, буква „з“;“
б) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея след
думите „т. 1“ се добавя „и 2“, а след думите
„патентни права и лицензи“ се добавя „и
строителен надзор“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Разходи за дейности, свързани със
строително-монтажни работи по системите
и съоръженията за управление на отпадните
води от производствената дейност, са допустими за подпомагане единствено когато
изпълнението им е предвидено в проектното
предложение едновременно с изпълнението на
строително-монтажни работи по чл. 50, ал. 1,
т. 2, букви „а“ и „б“, водещи до увеличаване на
производствения капацитет на предприятието.
В тези случаи към инвестиционния проект по
чл. 54, ал. 2, т. 4, буква „а“ е задължително
да бъде приложено становище на РИОСВ,
доказващо необходимостта от изграждане
или реконструкция на съоръженията за управление на отпадните води.“
§ 20. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 3 и 4:
„3. събаряне на стари сгради и производствени съоръжения;
4. изграждане или реконструкция на съоръжения за управление на отпадните води,
когато не са свързани с изпълнението на
дейности за увеличаване на производствения
капацитет на предприятието.“
2. В ал. 2:
а) в т. 3 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“;
б) създават се т. 5, 6 и 7:
„5. за стъкларско оборудване на лаборатория (колби, епруветки, пипети и т.н.) и други
краткотрайни материални активи;
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6. строително-монтажни работи по чл. 137,
ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с изключение на строителномонтажни работи по чл. 147, ал. 1, т. 2 и 14
от ЗУТ;
7. изграждане и ремонт на пътища на територията на предприятието.“
§ 21. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 5:
„5. нямат изискуеми задължения по чл. 87,
ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
2. В ал. 3 думите „и за които се установи,
че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с
целите на мярката“ се заличават.
3. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Финансова помощ не се предоставя
на кандидат и ползвател на помощта, за който
се установи наличие на изкуствено създадено
условие за получаване на помощта или за
осигуряване на предимство в противоречие
с целите на мярката.“
§ 22. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 числото „600 000“ се заменя с
„800 000“.
2. В ал. 4 числото „1 500 000“ се заменя
с „2 000 000“.
§ 23. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. когато кандидатът предвижда изпълнение на дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2:
а) инвестиционен проект, изработен във
фаза „Технически проект“ или „Работен проект
(работни чертежи и детайли)“ в съответствие
с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от
2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.),
придружен със становище на регионалната
инспекция по околна среда за преценяване на
необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда/решение
по оценка на въздействието върху околната
среда, следва да се изисква във всички случаи
на ново строителство или реконструкция по
силата на Закона за опазване на околната
среда;
б) архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда,
на дст роява и/и ли п рист роява, когат о за
предвидените строително-монтажни работи
не се изисква одобрен инвестиционен проект
съгласно ЗУТ;
в) влязло в сила разрешение за строеж
съгласно ЗУТ или становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване
на разрешение за строеж, когато издаването
му не се изисква съгласно ЗУТ.“
2. Създава се ал. 5:
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„(5) Обстоятелствата по чл. 53, ал. 1, т. 2
и 3 се доказват на база годишен финансов
отчет на предприятието за предходен отчетен
период спрямо датата на кандидатстване. За
новорегистрираните предприятия се взима
предвид само броят на служителите.“
§ 24. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В срок до 10 работни дни от подаване
на заявлението по чл. 54, ал. 1 ТЗ на ИАЛВ
извършва проверка за наличие и съответствие
на предоставените към заявлението документи
и сравнява включените данни в технологичния проект и документите по чл. 54, ал. 2,
т. 4, буква „а“, когато кандидатът заявява
дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2 с вписаните в
лозарския регистър данни.“
2. В ал. 4 след думите „технологичен проект“ се добавя „документите по чл. 54, ал. 2,
т. 4, буква „а“, когато кандидатът заявява
дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2 и проверка“.
3. В ал. 6, т. 1 след думите „технологичен
проект“ се добавя „и документите по чл. 54,
ал. 2, т. 4, буква „а“, когато кандидатът заявява дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2“.
4. В ал. 8 след думите „технологичен проект“ се добавя „и документите по чл. 54, ал. 2,
т. 4, буква „а“, когато кандидатът заявява
дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2“.
5. Създава се ал. 13:
„(13) Когато в инвестиционния проект по
чл. 54, ал. 2, т. 4, буква „а“ се налагат несъществени изменения съгласно чл. 154 от ЗУТ,
към заявлението за утвърждаване на измененията се прилага заверено копие на заверена
заповедна книга във връзка с измененията и
заверен технически проект или работен план
по съответната част с отразени промени.“
§ 25. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“;
б) в т. 4 думите „въпреки че същите не
подлежат на финансиране по настоящата
програма“ се заменят с „но не се заявява
финансово подпомагане за тях“;
в) създават се т. 9 и 10:
„9. дек лара ц и я за обс т оя т елс т вата по
чл. 52, ал. 10 по образец, утвърден по реда
на чл. 2, ал. 2;
10. количествени сметки за предвидените
строително-монтажни работи, заверени от
правоспособно лице, когато проектното предложение предвижда изпълнение на дейности
по чл. 50, ал. 1, т. 2.“
2. В ал. 3:
а) в т. 3 се създават изречения второ и
трето: „запитването за оферта е по образец съгласно приложение № 5; оферентите
на строително-монтажни работи, местни и
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чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър
на строителя съгласно Закона за Камарата
на строителите и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на Закона за Камарата
на строителите;“
б) в т. 5 накрая се добавя „инвестиционен
проект, разработен във фаза „Технически проект“ или „Работен план (работни чертежи и
детайли)“ за дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 2“.
3. В ал. 5 след думите „за период 5 години“ се добавя „а когато включва дейности
по чл. 50, ал. 1, т. 2 – за период 10 години“.
4. В ал. 6 накрая се добавя „и документите по чл. 54, ал. 2, т. 4, когато кандидатът
заявява дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2“.
§ 26. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „по чл. 50, ал. 1,
т. 1“ се добавя „и т. 2“.
2. В ал. 4 думите „чл. 50, ал. 1, т. 2“ се
заменят с „чл. 50, ал. 1, т. 3“.
§ 27. В чл. 60, ал. 2 се създава т. 4:
„4. засяга дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 2 и
е съществено изменение по смисъла на ЗУТ.“
§ 28. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
2. В ал. 3:
а) в т. 4 след думите „доставчик/изпълнител“ се добавя „строител“;
б) точка 12 се изменя така:
„12. копие на разрешение за ползване
(удостоверение за въвеждане в експлоатация)
съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време
на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.),
от което да е видно, че строителството е
извършено най-късно до прик лючване на
всички дейности, подлежащи на финансово
подпомагане;“
в) създава се т. 16:
„16. документи, доказващи съответствието
с критериите за приоритет, на базата на които
бенефициентът е класиран за получаване на
финансова помощ и е получил съответния
брой точки съгласно приложение № 9.“
§ 29. В чл. 66, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„(1) Ползвателите на помощ за дейности
по чл. 50, ал. 1, т. 1 по мярка „Инвестиции в
предприятия“ имат задължение да използват
инвестицията по предназначение до края на
петата година след датата на изплащането
на помощта. Ползвателите на помощ за дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2 имат задължение
да използват инвестицията по предназначение
до края на десетата година след датата на
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изплащането на помощта. Бенефициентите се
задължават до изтичане на мониторинговия
период:“.
2. Създава се т. 6:
„6. да поддържат предприятието в съответствие с критериите за приоритет, на базата
на които са класирани за получаване на
финансова помощ и са получили съответния
брой точки съгласно приложение № 9.“
§ 30. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „приравнени към природни
бедствия“ и думите „които унищожават повече
от 30 на сто от средния добив, изчислен на
базата на предходния тригодишен период или
средното количество за три години, базирано
на предходния петгодишен период, като от
него се изключат най-високата и най-ниската
стойност“ се заличават;
б) създава се нова т. 2:
„2. природни бедствия – неблагоприятни
климатични условия по т. 1, които унищожават повече от 30 на сто от средния добив,
изчислен на базата на предходния тригодишен период или средното количество за три
години, базирано на предходния петгодишен
период, като от него се изключат най-високата
и най-ниската стойност;“
в) досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя
така:
„3. други застрахователни рискове – загуби,
причинени от животни, болести по растенията
или нашествия от вредител.“
2. В ал. 3 думите „винарската година“ се
заменят с „годината“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Финансова помощ по м ярка „Застраховане на реколтата“ се предоставя на
гроздопроизводители, вписани в лозарския
регистър, които:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения
към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията;
2. не са в производство за обявяване в
несъстоятелност и не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат изискуеми задължения по чл. 87,
ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Създава се ал. 7:
„(7) Не се предоставя финансова помощ
по мярка „Застраховане на реколтата“ за
площи, за които е заявено подпомагане по
мярка „Събиране на реколтата на зелено“
през същата финансова година.“
§ 31. В чл. 68 ал. 3 се изменя така:
„(3) Финансовото подпомагане не надвишава:
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1. 80 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите
за застрахователни полици, които включват
заг уби, причинени от събити я по чл. 67,
ал. 2, т. 2;
2. 50 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите
за застрахователни полици, които включват
загуби, причинени от събития по чл. 67, ал. 2,
т. 1 и 2;
3. 50 на сто от разходите за застрахователни
премии, заплатени от производителите за застрахователни полици, които включват загуби,
причинени от събития по чл. 67, ал. 2, т. 3.“
§ 32. В чл. 69 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „може да“ и „целогодишно“ се заличават.
2. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 33. В чл. 70 ал. 4 се изменя така:
„(4) В срок до 7 работни дни от извършване
на проверката по ал. 1 или след отстраняване на нередовностите и/или непълнотите
по ал. 2 при необходимост ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на място за установяване на
действителното агротехническо състояние на
заявената площ. Резултатите от проверката
на място се отразяват в контролен лист в два
екземпляра, подписан от длъжностните лица,
извършили проверката, и от кандидата или
негов упълномощен представител.“
§ 34. В чл. 71, ал. 3 думите „6 месеца от
датата на издаването му“ се заменят с „до края
на календарната година, в която е издадено“.
§ 35. В чл. 72 думите „ал. 2“ се заменят
с „ал. 3“.
§ 36. В чл. 73, ал. 3 думите „и утвърдените
цифрови географски данни на одобрената от
ИАЛВ площ“ се заличават.
§ 37. В чл. 74 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 думата „извършва“ се заменя с
„може да извърши“.
2. В ал. 6:
а) в основния текст думите „50 дни“ се
заменят с „15 работни дни“;
б) в т. 1 думите „когато наличният бюджет,
определен в заповедта на изпълнителния
директор на ДФЗ по чл. 3, ал. 1 за съответния период на прием, е недостатъчен, той се
разпределя пропорционално на одобрените за
финансиране заявления“ се заличават.
3. Създава се ал. 9:
„(9) В случай че заявената финансова помощ
от всички кандидати през съответния прием
надвишава бюджета по мярката, определен
в заповедта на изпълнителния директор на
ДФЗ по чл. 3, ал. 2, бюджетът се разпределя
пропорционално между одобрените за финансиране заявления.“
§ 38. В чл. 75, ал. 1 числото „10“ се заменя
с цифрата „5“.
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§ 39. В чл. 77, ал. 1 числото „20“ се заменя
с цифрата „5“.
§ 40. Създава се глава пета с чл. 78 – 88:
„ Г л а в а

п е т а

МЯРК А „СЪБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА НА
ЗЕЛЕНО“
Раздел I
Дейности
Чл. 78. (1) По мярка „Събиране на реколтата на зелено“ се подпомага пълното ръчно
отстраняване на гроздовете, докато все още
не са узрели, като по този начин добивът от
съответната заявена площ се намалява до
нула. Мярката може да се прилага за всички
сортове винени лозя съгласно Официалната
сортова листа на Република България.
(2) Недопустими за подпомагане по мярката по ал. 1 са:
1. едни и същи площи през две последователни години;
2. пълно или частично увредени насаждения вследствие на природно бедствие или
на неблагопри ятно к лиматично събитие,
настъпило преди датата на събирането на
реколтата на зелено;
3. площи, за които е получено подпомагане
по мярка „Преструктуриране и конверсия
на лозя“ по реда на настоящата наредба и
на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и
реда за предоставяне на финансова помощ
по Национална програма за подпомагане
на лозар о -ви нар ск и я с ек т ор за периода
2014 – 2018 г. (ДВ, бр. 34 от 2014 г.) и които
попадат в мониторингов период;
4. площи с лозови насаждения, създадени
в период, по-малък от 4 години преди датата
на кандидатстване;
5. площи с лозови насаждения, за които
п рез послед ната ви нарск а г од и на п ред и
кандидатстването не е подадена декларация
за реколта от тях;
6. площи, за които е заявено подпомагане
по мярка „Застраховане на реколтата“ през
същата финансова година;
7. операциите по отстраняване на гроздовете, които нарушават доброто вегетативно
състояние на лозето и водят до негативни
фитосанитарни последици и отрицателни
отражения върху околната среда;
8. площи с лозови насаждения, които не
са в добро агротехническо състояние.
(3) Оставянето на гроздето с търговско
качество върху насажденията в края на нормалния производствен цикъл (небране) не
се счита за събиране на реколта на зелено.
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Раздел ІІ
Изисквания към кандидатите
Чл. 79. (1) За финансова помощ по мярка
„Събиране на реколтата на зелено“ могат
да кандидатстват производители, които са
физически или юридически лица, вписани
в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства
по реда на Закона за виното и спиртните
напитки, и които:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължени я к ъм ДФЗ, освен ако е доп уснат о
разсрочване, отсрочване или обезпечение
на задълженията;
2. не са в производство за обявяване в
несъстоятелност и не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата, установени с влязъл в
сила акт на компетентен орган, освен ако
е допуснато разсрочване, отсрочване или
обезпечение на задълженията.
(2) Финансова помощ по мярка „Събиране
на реколтата на зелено“ не могат да получат
кандидати, които са физически лица производители, и кандидати юридически лица,
чиито представляващи са осъдени с влязла
в сила присъда, освен ако са реабилитирани,
за престъпление по чл. 108а, 159а – 159г, 172,
192а, 194 – 217, 219 – 252, 253 – 260, 301 – 307,
321, 321а и 352 – 353е от Наказателния кодекс
или са осъдени с влязла в сила присъда,
освен ако са реабилитирани, за аналогично
престъпление в друга държава членка или
трета страна.
Раздел ІІІ
Финансова помощ
Чл. 80. (1) Максималният размер на финансовата помощ за мярка „Събиране на
реколтата на зелено“ е до 50 % от сумата на
преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи,
произтичаща от прилагането на мярката.
(2) Преките разходи за операциите по
отстраняване на гроздовете се изчисляват
на база формирани пределни цени на хектар.
(3) Заг убата на приходи, произтичаща
от прилагането на мярката, се изчислява
на база среден годишен добив на хектар от
заявените площи за период от две години
преди прилагането на мярката, умножен по
цената за килограм грозде, определена със
заповед на министъра на земеделието, храните и горите по реда на чл. 8, ал. 6.
(4) Финансова помощ по ал. 1 се предоставя за загуби на приходи по ал. 3 за добив
до 6300 кг/ха.
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(5) В рамките на един прием финансова
помощ по ал. 1 се предоставя за не повече
от 35 ха от лозовите насаждения на един
бенефициент.
(6) Финансова помощ не се предоставя на
кандидат и ползвател на помощта, за който
се установи наличие на изкуствено създадено
условие за получаване на помощта или за
осигуряване на предимство в противоречие
с целите на мярката.
Раздел ІV
Условия и ред за издаване на удостоверение
за участие
Чл. 81. (1) Кандидатите за финансово подпомагане по мярка „Събиране на реколтата
на зелено“ подават лично или чрез упълномощено лице в ТЗ на ИАЛВ по регистрация
на лозарското стопанство заявление по образец за участие до 10 април включително
на съответната година.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. документи, удостоверяващи правното
основание за ползване на заявените площи;
договорите за ползване на площите следва
да са с нотариална заверка на подписите на
страните, да са сключени поне една година
преди годината на кандидатстване и да бъдат
за срок от минимум 5 календарни години,
следващи годината на кандидатстване;
2. актуална скица на площите, издадена
не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението, а когато е издадена
от Агенцията по геодезия, картография и
кадастър – с отразени последните промени;
3. заверен препис на нотариално заверено
пълномощно, когато документите се подават
от упълномощено лице.
(3) В срок до 3 работни дни от получаване на заявлението по ал. 1 ТЗ на ИАЛВ
извършва проверка за наличие и съответствие
на предоставените документи, сравнява дан
ните за посочените в заявлението площи с
данните от лозарското стопанство, вписани
в лозарския регистър, и извършва проверка
на обстоятелствата по чл. 78, ал. 2, т. 4 и 5.
(4) При установяване на непълноти и/или
нередовности в заявлението и приложените
към него документи ТЗ на ИАЛВ писмено
уведомява кандидата, който в срок до 5 работни дни от получаване на уведомлението
представя изисканите документи или писмени
обяснения.
(5) В случаите, когато кандидатът не отстрани непълнотите и/или нередовностите
в срока по ал. 4, заявлението се отхвърля.
Кандидатът може да подаде ново заявление
в срока, посочен в ал. 1.
(6) В срок до 7 работни дни от извършване
на проверката по ал. 3 или след отстраняване на непълнотите и/или нередовностите
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по ал. 4 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на
място на заявените площи за установяване
на действителното агротехническо състояние
на лозовите насаждения. Резултатите от проверката се отразяват в контролен лист в два
екземпляра, подписан от длъжностните лица,
извършили проверката, и от кандидата или
негов упълномощен представител, по един
за всяка една от страните.
(7) В срок до три работни дни след извършване на п роверката по а л. 6 ТЗ на
ИАЛВ изготвя становище за одобрение или
отхвърляне на заявлението.
(8) При подаване на заявление по ал. 1
кандидатите са задължени да предоставят
цифрови географски данни за площите, върху
които имат намерение да прилагат мярка „Събиране на реколтата на зелено“ и за които ще
заявяват предоставяне на финансова помощ
от ДФЗ. Изпълнителната агенция по лозата
и виното проверява данните за заявената
площ чрез извършване на административни
проверки и проверки на място.
Чл. 82. (1) Всяка година ИАЛВ извършва
анализ на очакваната пазарна ситуация за
изкупуване на гроздето от съответната реколта и изготвя предложение до министъра на
земеделието, храните и горите за обявяване
прилагането или мотивирано становище за
неприлагането на мярката за съответната
година.
(2) Анализът по ал. 1 се извършва въз
основа на подадените заявления по чл. 81,
ал. 1, информация от вписаните в лозарския
регистър винопроизводители за предвиденото/необходимото количество грозде за преработка, прогнозен добив на винено грозде
по данни на ИАЛВ и данни от годишните
доклади на ИАЛВ за предходни винарски
години. Анализът се утвърждава от изпълнителния директор на ИАЛВ и се предоставя на
министъра на земеделието, храните и горите.
(3) В срок до 25 април министърът на
земеделието, храните и горите:
1. обявява откриване на производство по
ч л. 66 от А дминист рат ивноп роцесуа лни я
кодекс по издаване на заповед за прилагане
на мярката; в обявлението се посочват крайният срок за изпълнение на операциите по
отстраняване на гроздовете, който не може
да бъде по-късно от 20 юли, бюджетът за
прилагане на мярката през съответната финансова година, периодът на прием в ДФЗ
на заявления за предоставяне на финансова
помощ по мярка „Събиране на реколтата
на зелено“, който е най-късно до 10 юни на
съответната година, и пределните цени по
чл. 80, ал. 2;
2. със заповед обявява неприлагането на
мярката.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

(4) Обявлението по ал. 3, т. 1 заедно с
проекта на заповед и анализът по чл. 82, ал. 1
се публикуват на електронната страница на
МЗХГ за срок от един месец от датата на издаване. След приключване на производството
министърът на земеделието, храните и горите
издава заповед за прилагане на мярката.
Чл. 83. (1) В срок до 2 работни дни от получаване на становището по чл. 81, ал. 7, но
не по-късно от деня, в който изтича срокът
по чл. 82, ал. 4, изпълнителният директор
на ИАЛВ със заповед:
1. одобрява заявлението по чл. 81, ал. 1 и
издава удостоверение за право на участие по
мярка „Събиране на реколтата на зелено“;
2. мотивирано отхвърля заявлението; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване
по реда на АПК.
(2) Копие на удостоверението за право на
участие по мярка „Събиране на реколтата на
зелено“ се изпраща на одобрения кандидат.
Раздел V
Условия и ред за подаване на заявление за
предоставяне на финансова помощ
Чл. 84. (1) Заявление за предоставяне на
финансова помощ за извършване на операциите по отстраняване на гроздовете се подава
в ЦУ на ДФЗ в срока, посочен в заповедта
по чл. 82, ал. 4. Заявлението е по образец,
утвърден по реда на чл. 3, ал. 3.
(2) В случай че заявлението по ал. 1 се
подава от упълномощено лице, се прилага
заверен препис на нотариално заверено пълномощно.
(3) При поискване от ДФЗ ИАЛВ по служебен път предоставя в срок от три работни
дни документите по чл. 81, ал. 2, т. 1 и 2 и
чл. 83, ал. 1, т. 1, както и цифровите географски
данни на заявената в ИАЛВ площ по мярка
„Събиране на реколтата на зелено“.
Чл. 85. (1) След подаване на заявлението за
предоставяне на финансова помощ по чл. 84
служителите от ДФЗ извършват административна проверка на документите и проверка на
място за установяване наличието на зелена
реколта от заявените площи.
(2) В случай че от проверката на място по
ал. 1 бъде установен размер на площта, помалък от заявения, одобрен за подпомагане
ще бъде размерът от проверката на място
на ДФЗ.
(3) Постъпилите заявления за предоставяне
на финансова помощ се оценяват съгласно
критериите за оценка, посочени в приложение
№ 10. Съответствието с критериите за оценка
се преценява въз основа на обстоятелства,
проверими по служебен път. Допустими за
подпомагане са проекти, получили най-малко
5 точки по критериите за оценка, съгласно
приложение № 10.
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(4) Заявленията за предоставяне на финансова помощ се класират според получените
при оценката точки и се одобряват в низходящ
ред до размера на определения за съответния
прием бюджет.
(5) Заявление, към което не са приложени
всички изискуеми документи по чл. 84, или
заявление, което съдържа нередовна информация, не подлежи на класиране по ал. 3. За
тези обстоятелства ДФЗ уведомява кандидата
писмено преди извършване на класирането.
(6) След извършване на класирането по
ал. 3 изпълнителният директор на ДФЗ издава
мотивирана заповед:
1. за одобрение на подаденото по реда на
чл. 84, ал. 1 заявление за предоставяне на
финансова помощ;
2. за отхвърляне на ДФЗ на подаденото по
реда на чл. 84, ал. 1 заявление за предоставяне
на финансова помощ; заповедта се съобщава
и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(7) До кандидата се изпраща уведомително
писмо с указан срок, в който договорът за
предоставяне на финансово подпомагане по
мярка „Събиране на реколтата на зелено“
трябва да бъде подписан лично или от упълномощено лице.
(8) Всички договори по ал. 4 трябва да
бъдат сключени най-късно до 10 юли. След
10 юли в случай на неподписан от кандидата
договор правото за подпомагане по подаденото от кандидата заявление по чл. 84, ал. 1
се погасява.
Раздел VI
Условия и ред за предоставяне на финансова
помощ
Чл. 86. (1) Кандидатът, сключил договор
по чл. 85, ал. 7, извършва операциите по отстраняване на гроздовете в срока, определен
със заповедта по чл. 82, ал. 3, т. 1. В срок от
2 работни дни след приключване на операциите кандидатът или негов упълномощен
представител уведомява ДФЗ с писмо по
образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 3, към
което прилага копия от разходооправдателни
документи (фактури, платежни нареждания и
банкови извлечения), доказващи извършването
на операциите по отстраняване на гроздовете.
(2) В срок от 10 работни дни от уведомлението по чл. 1 ДФЗ извършва проверка на
място.
(3) В срок от 10 работни дни от получаване на резултатите от проверката по ал. 2
изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява изплащането на част или на
цялата финансова помощ, за което писмено
уведомява кандидата;
2. мотивирано отказва изплащането на
част или на цялата финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване
по реда на АПК.

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

Чл. 87. (1) Изпълнителният директор на
ДФЗ постановява отказ за изплащане на цялата финансова помощ по подадено заявление
за окончателно плащане в следните случаи:
1. когато операциите по отстраняване на
гроздовете не са извършени в срока по чл. 82,
ал. 3, т. 1;
2. когато се установи противоречие с едно
или повече от обстоятелствата по чл. 78.
(2) В случай че при проверката по чл. 86,
ал. 2 се установи разлика между договорената
площ и площта, върху която са извършени
операциите по отстраняване на гроздовете,
финансовата помощ се редуцира съобразно
площта, върху която са извършени операциите,
и до размера на площта по договор.
Раздел VII
Мониторинг и кръстосано съответствие
Чл. 88. (1) Ползвател ят на финансова
помощ по мярката „Събиране на реколтата
на зелено“ е длъжен да спазва условията за
поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състояние съгласно Регламент
(ЕС) № 1308/2013 и заповедта на министъра
на земеделието, храните и горите по реда
на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители, както и законоустановените изисквания за управление по
смисъла на Приложение II на Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 на Европейския парламент и на
Съвета в срок до края на петата финансова
година, следваща годината на окончателно
изплащане на финансовата помощ, в рамките
на своето стопанство.
(2) В случай че ползвателят на финансова
помощ по чл. 85, ал. 4 не спазва или не е
привел своето стопанство в съответствие с
изискванията по ал. 1, изплатената финансова
помощ се възстановява частично или изцяло в
зависимост от тежестта, степента, продължителността и системността на неизпълнението,
установени чрез проверки от ДФЗ.“
§ 41. В § 1 на допълнителната разпоредба
се създават т. 48, 49 и 50:
„48. „Операция“ е всяко от допустимите по
технологичната карта действия за извършването на дадена дейност в рамките на мярка
„Преструктуриране и конверсия на лозя“.
49. „Пазарен дял“ е съотношението на произведените вина със ЗНП/ЗГУ и/или сортови
вина без ЗНП/ЗГУ на винопроизводителите
спрямо общото производство за страната на
вина със ЗНП/ЗГУ и/или сортови вина без
ЗНП/ЗГУ.
50. „Сходна дейност“ е дейност, попадаща
в същия клас (четирицифрен код) съгласно
Класификацията на икономическите дейности
(КИД – 2008).“
§ 42. Приложение № 7 към чл. 41, ал. 4 се
изменя така:
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„Приложение № 7
към чл. 41, ал. 4
Критерии за оценка на промоционални проекти
№

Критерии за оценка

Максима- Информален брой цията се
точки
предоставя от

Обосновка за приоритет

Общо значение на проекта на
кандидата
1.

Кандидатът не е получавал
подпомагане до момента

2.

Проектът е насочен към нови
държави, за които до момента
кандидатът не е получавал
подпомагане

10

*При избор на една нова държава

* 8

**При избор на две нови държави

**9

***При избор на т ри нови
държави

***10

ДФЗ

За да се гарантира равен старт на всички
кандидати по мярката – т. 3
Количествени цели на НППЛВС

ДФЗ

За да се подпомогнат оператори, които искат
да открият нови пазари в трети държави, в
които вносът на вино от ЕС все още не е
консолидиран. Това от своя страна ще способства за постигане на резултатите от т. 4
Количествени цели на НППЛВС. Критерият
ще допринесе за постигане на стратегията за
засилване на търсенето на качествени вина,
заложена в програмата

Пром.
проект

Средна значимост – наличието на операции
за информация за отговорна консумация на
вино ще доведе до постигане на количествените цели по т. 2 от НППЛВС

Приложно поле и обхват на
програмните действия по отношение – Значение на програмата за целевите групи
(брой целеви групи)
3.

Информа ц и я за о т г оворна
консумация на вино

3

4.

Информационни кампании,
по-специално относно режимите на ЕС, отнасящи се до
наименованията за произход,
географските указания

3

Средна значимост – наличието на такива
информационни кампании, по-специално
относно режимите на ЕС, ще доведе до постигане на количествените цели по т. 1 и 2
от НППЛВС

5.

Лица, формиращи обществено
мнение – п рофесиона лист и
(ж у рна л ис т и, експер т и по
кулинарното изкуство, сомелиери, ресторантьори)

2

6.

Учебни заведения от сектора
на хотелиерството и ресторантьорството

2

Ниска значимост – насочеността на проектите към тези групи индиректно ще доведе
до постигане на количествените цели по т. 1
и 2 от НППЛВС. Критериите ще допринесат
за изпълване на заложената стратегия на
програмата, като увеличаване на търсенето
на специфични вина, както и тяхната разпознаваемост

Разнообразен асортимент на
промотираните вина (промотираните вина със ЗНП, ЗГУ
и сортови без ЗНП и ЗГУ от
участниците в промоционалния проект)
7.

Вина със ЗНП

5

8.

Вина със ЗГУ

1

ОБЩО

36

ИАЛВ

Средна значимост – постигане на количествените цели по т. 1 и 2 от НППЛВС чрез
промотиране и на трите вида вино, както и
до изпълнение на заложената стратегия на
програмата (засилване на разпознаваемостта
на вината от Тракийската низина и Дунавската равнина, увеличаване на престижа и
засилване на търсенето на специфични вина)

§ 43. Приложение № 9 към чл. 58, ал. 1 се изменя така:

“
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„Приложение № 9
към чл. 58, ал. 1
Критерии за оценка на проекти, подадени по мярка „Инвестиции в предприятия“
Критерии за
приоритет
Предприятия,
преработващи
над 30 % собствена суровина

Проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност
на предприятието

Предприятия, насочени за производство на биологично сертифицирано вино

Предприятия, насочени към производство на вино
със Защитено
наименование на
произход (ЗНП)
Над 70 % от произвежданите вина
в предприятието
са със ЗГУ и/или
ЗНП

Минимално изискване

Информацията се предоставя
Брой
от
точки
Предоставя се от ИАЛВ – ин- 20 точки
формацията се описва в Удостоверението за право на участие
с ъгласно ч л. 55, а л. 6 и/и л и
декларация за собствена продукция

Над 30 % собствена суровина – грозде
от винени сортове лозя за производство
на вино, произведено върху собствени
площи, взети под наем или аренда.
Процентите се изчисляват средноаритметично за двете винарски години преди
подаване на заявление по чл. 54.
При изчислението на стойност та на
продукцията могат да се включат количествата суровина, произведени от
свързани лица по смисъла на ЗМСП
Доклад и резюме за отразяване на ре- От представения документ
10 точки
зултатите от енергийно обследване на
промишлената система съгласно Наредба
№ Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне
на показателите за разход на енергия,
енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи
за външно изкуствено осветление, както
и за определяне на условията и реда за
извършване на обследване за енергийна
ефективност и изготвяне на оценка на
енергийни спестявания, от които да е
видно, че инвестициите по проекта водят
до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието
Предприятието произвежда биологично Договор за контрол с контроли- 5 точки
сертифицирано вино
ращо лице по чл. 18 от Закона за
прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз
върху дейностите или инвестициите, включени в проекта,
сключен не по-късно от една
година преди подаването на заявлението за издаване на удостоверение за кандидатстване, заедно
с копие от сертификационно
писмо от контролиращото лице,
удостоверяващ, че е проведена
най-ма лко п ърва инспек ц и я,
или копие от сертификат, издаден от контролиращото лице,
удостоверяващ, че кандидатът е
производител на вино, сертифицирано като биологично
Предп ри я т ието да п роизвеж да вино Предоставя се от ИАЛВ – ин- 15 точки
със ЗНП през последните две винарски формацията се описва в Удосгодини преди подаване на заявление товерението за право на участие
по чл. 54
съгласно чл. 55, ал. 6
Предприятието да произвежда над 70 %
вино със ЗГУ и/или ЗНП, изчислени
средноаритметично за последните две
винарски години преди подаване на
заявление по чл. 54.
При изчислението могат да се включат
количествата произведени вина със ЗГУ
и ЗНП от свързани лица по смисъла
на ЗМСП

Предоставя се от ИАЛВ – ин- 10 точки
формацията се описва в Удостоверението за право на участие
съгласно чл. 55, ал. 6
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Критерии за
приоритет
Проекти, предвидени за изпълнение в Северозападна България
Новорег ис т рирани винопроизводители, които
имат най-ма лко
двегодишна история в лозарския
регист ър като
гроздопроизводители към момента
на кандидатстване
Общ брой точки

ВЕСТНИК

Минимално изискване
Винарското предприятие изцяло попада
на територията на административна/и
област/и от Северозападен район
Кандидатът има най-малко двегодишна история в лозарския регистър като
гроздопроизводител към момента на
подаване на заявлението за предоставяне
на финансова помощ по реда на чл. 56,
ал. 1 и да е регистриран като винопроизводител в лозарския регистър през
последните дванадесет месеца преди
подаване на заявление по чл. 54

С Т Р. 4 9

Информацията се предоставя
Брой
от
точки
Предоставя се от ИАЛВ – ин- 5 точки
формацията се описва в Удостоверението за право на участие
съгласно чл. 55, ал. 6
Предоставя се от ИАЛВ – ин10
формацията се описва в Удос- точки
товерението за право на участие
съгласно чл. 55, ал. 6

75 точки
“

§ 44. Създава се приложение № 10 към чл. 85, ал. 3:
„Приложение № 10
към чл. 85, ал. 3
Критерии за оценка на заявления по мярка „Събиране на реколтата на зелено“
Критерии за приоритет

Минимално изискване

Източник на информацията

Точки

1. Кандидатът не е винопро- Кандидатът не е вписан в лозарския
изводител (само регистриран регистър като винопроизводител, като
гроздопроизводител)
за целта се взимат под внимание и
свързаните лица по смисъла на ЗМСП

И А Л В (л о з а р с к и р е г ис т ър; у до с т овер ен ие
за право на участие по
мярката)

20 т.

2. Размер на площите, за които Общата п лощ на ви нен и т е лозя,
се заявява финансиране по включени в лозарските стопанства на
мярката, над 3 ха и до 20 ха заявителя към датата на подаване на
заявлението, да е от 3 до 20 ха

ИАЛВ (лозарски регист ър; у до с т овер ен ие за
право на участие по мярката); ДФЗ (резултати от
проверки на място на)

15 т.

Размер на площите, за които Общата п лощ на ви нен и т е лозя,
се заявява финансиране по включени в лозарските стопанства на
мярката, от 1 до 3 ха
заявителя към датата на подаване на
заявлението, да е от 1 до 3 ха

ИАЛВ (лозарски регист ър; у до с т овер ен ие за
право на участие по мярката); ДФЗ (резултати от
проверки на място на)

25 т.

3. Кандидатът е гроздопро- Кандидатът има най-малко двегодиш- ИАЛВ (лозарски регисизводител с най-малко две- на история в лозарския регистър като тър)
годишна история
гроздопроизводител към момента на
подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ по мярка
„Събиране на реколтата на зелено“

10 т.

4. Площите не се намират в Събиране на реколтата на зелено не се И А Л В (у до с т овер ен ие
райони и не са със сортове реализира за райони и сортове грозде за право на участие по
г розде за производство на за производство на вина със ЗНП
мярката)
вина със ЗНП

5 т.

5. Площи, стопанисвани от
групи/организации на производители на винено грозде

10 т.

Регистър на МЗХ;
Удостоверение за признаване на групи/организац и и на п роизвод и т ел и
на грозде

Максимален брой точки

70 т.

§ 45. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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“

Министър:
Десислава Танева
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава
пета от Закона за българското гражданство
(обн., ДВ, бр. 19 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 51
от 2001 г., бр. 111 от 2002 г., бр. 43 от 2005 г.,
бр. 35 от 2010 г., бр. 23 от 2012 г., бр. 53 от
2013 г., бр. 84 от 2015 г., бр. 101 от 2016 г.,
бр. 34 и 102 от 2017 г. и бр. 52 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. декларации по образец съгласно приложения № 4 и № 4а;“.
§ 2. В чл. 4а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 основният текст се изменя така:
„За придобиване на българско гражданство
по чл. 12а от закона се представят:“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За лицата по чл. 12а от закона Българската агенция за инвестиции и Министерството
на икономиката изпращат служебно на Министерството на правосъдието удостоверенията
съответно по ал. 1, т. 1 и 3.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „документите по ал. 1, т. 1 и 2“ се
заменят с „удостоверението по ал. 1, т. 2“.
§ 3. В чл. 5б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се отменя.
2. Създава се ал. 3:
„(3) За наличието на предоставен статут на
бежанец или хуманитарен статут и за датата
на предоставянето му дирекция „Българско
гражданство“ извършва служебна проверка
чрез автоматизиран достъп до средата на
междурегистров обмен (Regix), поддържана от
Държавна агенция „Eлектронно управление“.“
§ 4. В чл. 5г се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
основният текст се изменя така: „За придобиване на българско гражданство по чл. 14а
от закона се представят:“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Българската агенция за инвестиции и
Министерството на икономиката изпращат
служебно на Министерството на правосъдието
удостоверенията съответно по ал. 1, т. 1 и 2.“
§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Общината прилага служебно към документите по ал. 2 препис от акт за раждане
или дубликат на удостоверение за раждане
и препис от акт за смърт в случаите, когато
лицето е родено, съответно починало, на
територията на Република България и общината по ал. 3, чрез която подава документите,
съвпада с общината, на територията на която
лицето е родено или починало.“
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2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 6. В § 2 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
думите „и бр. 103 от 1990 г.“ се заменят с
„бр. 103 от 1990 г., бр. 95 от 2017 г., бр. 7 от
2019 г., Решение № 15844 на Върховния административен съд от 2018 г. – бр. 41 от 2019 г.“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Алинея 1 не се прилага за извлеченията
от актове за гражданско състояние, свързани
с раждане, брак или смърт, издадени в съответствие с Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско
състояние, подписана на 8 септември 1976 г.
във Виена, ратифицирана със закон – обн., ДВ,
бр. 91 от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 2013 г.).
(3) Алинея 1 не се прилага и за официални
документи, издадени от държава – членка
на Европейския съюз, съгласно Регламент
(ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и
на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване
на свободното движение на гражданите чрез
опростяване на изискванията за представяне
на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС)
№ 1024/2012 (OB, L 200/1 от 26 юли 2016 г.),
с изключение на изискването за представяне
на превод на български език за документи,
издадени на официалния език на държавата
членка, която ги издава.“
§ 7. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1,
подразделение „Забележка“, изречения десето, единадесето, дванадесето, тринадесето,
четиринадесето и седемнадесето се заличават.
§ 8. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 1,
подразделение „Забележка“, изречения десето, единадесето, дванадесето, тринадесето,
четиринадесето и седемнадесето се заличават.
§ 9. В приложение № 3 към чл. 2, ал. 1,
подразделение „Забележка“, изречения десето, единадесето, дванадесето, тринадесето,
четиринадесето и седемнадесето се заличават.
§ 10. Създава се приложение № 4а:
„Приложение № 4а
към чл. 4, ал. 1, т. 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
за пребиваване в чужбина
Долуподписаният/ата: ..........................................
.....................................................................................
Имена на лицето на кирилица и на латиница:
.....................................................................................
....................................................................................
Дата на раждане, ЕГН/ЛНЧ: ............................
....................................................................................
Декларирам, че:
Последните десет години съм пребивавал/а
на територията на следните държави:
1. Наименование на държавата: ......................
...................................................................................
...................................................................................
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Период на пребиваване: дати от – до: .............
....................................................................................
Разрешен статут на пребиваване: ....................
....................................................................................
Адрес на пребиваване: ........................................
...................................................................................
Месторабота или упражнявана дейност: ........
2. Наименование на държавата: ......................
...................................................................................
Период на пребиваване: дати от – до: .............
....................................................................................
Разрешен статут на пребиваване:
.....................................................................................
....................................................................................
Адрес на пребиваване: ........................................
...................................................................................
Месторабота или упражнявана дейност: .........
3. Наименование на държавата: ......................
...................................................................................
Период на пребиваване: дати от – до: .............
....................................................................................
Разрешен статут на пребиваване: ....................
....................................................................................
Адрес на пребиваване: ........................................
...................................................................................
Мес т орабо та и л и у п ра ж н я ва на дей нос т:
………………………………………………………………………………
Дата:
гр.
Декларатор: …………………..“
§ 11. В приложение № 5 към чл. 15, ал. 1,
подразделение „Забележка“ изречение трето
се заличава.
За министър:
Десислава Ахладова
20

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт
до Регистъра на населението – Национална
база данни „Население“ (обн., ДВ, бр. 94 от
2009 г.; изм., бр. 34 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 93 от 2013 г.; изм., бр. 17 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2 след думите „Закона за защита
на личните данни“ се добавя „и Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно
защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май
2016 г.)“.
§ 2. В чл. 3, ал. 2 се правят следните допълнения:
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1. В т. 1 след думата „ЕГН“ се добавя
„(история)“.
2. В т. 8 след думата „адрес“ се добавя
„(история)“.
3. В т. 9 след думата „адрес“ се добавя
„(история)“.
4. В т. 14 след думите „(дата на смърт,“ се
добавя „място на смърт,“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При необходимост от прекратяване на
достъпа на оправомощените служители по
чл. 5, ал. 2 административните ръководители
на органите на съдебната власт незабавно
писмено информират Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“, като посочват
дата и причина за прекратяването. Достъпът
се прекратява задължително при прекратяване
на трудовото правоотношение със служителя;
при промяна на длъжността и служебните
задължения, които не изискват извършване на
справки в РН – НБД „Население“; ползване
на отпуск за повече от три месеца (вкл. в
случаите на временна неработоспособност).“
§ 4. В приложение № 2 към чл. 7 думите
„цифров сертификат, отговарящ на условията
за“ се заличават.
§ 5. Навсякъде в наредбата думите „Закона
за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни
услуги“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Петя Аврамова
28

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 6136
от 23 април 2019 г.

по административно дело № 11077 от 2016 г.
Върховният административен съд на Република България – четвърто отделение, в
съдебно заседание на двадесет и трети януари
две хиляди и деветнадесета година в състав:
председател: Диана Гърбатова, членове: Марио
Димитров, Добринка Андреева, при секретар
Десислава Александрова и с участието на
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прокурора Емил Георгиев изслуша докладваното от председателя Диана Гърбатова по
адм. дело № 11077/2016 г.
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Сдружение „Синдикат на служителите в МВР“ със седалище
и адрес на управление в София, ул. Шести
септември № 29, с председател на УС на
сдружението Иван Борисов Павлов, подадена
против Наредба № 8121з-776 от 29.07.2016 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 държавните
служители в Министерството на вътрешните
работи, издадена от министъра на вътрешните работи – обн., ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г., в
сила от 2.08.2016 г. С жалбата и в писмени
становища от 30.11.2017 г., 28.12.2017 г. и
23.01.2019 г., представени чрез упълномощен
адв. Даниел Стоянов, се релевират доводи
за незаконосъобразност на атакувания акт в
цялост поради нарушения на процедурата по
неговото приемане, изразяващи се в липса
на изискуемите мотиви, предвидени в чл. 28,
ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА),
като се твърди, че несъобразяването на законовите правила при издаване на оспорения
акт е довело до противоречието му с материалния закон. Сдружението – жалбоподател,
претендира отмяна на процесната наредба
в цялост. Алтернативно се иска отмяна на
отделни части, посочени в жалбата – чл. 14,
ал. 2, чл. 26, ал. 2 в съвкупност с § 1, т. 9 от
допълнителните разпоредби, чл. 20 и чл. 21,
ал. 1 и 2 от обжалваната наредба. С писменото
становище от 30.11.2017 г. е заявено искане
за присъждане на направените по делото
разноски с приложен списък за тях, който е
докладван и приложен към делото в съдебно
заседание, проведено на 23.01.2019 г.
Ответникът – министърът на вътрешните
работи, оспорва жалбата чрез упълномощен
юрисконсулт Райкова, която в съдебно заседание на 30.11.2017 г. е изразила становище
за неоснователност на жалбата, както и чрез
упълномощен юрисконсулт Пиперкова, която
в съдебно заседание на 23.01.2019 г. и с писмени бележки от 12.12.2017 г. и от 30.01.2019 г.
пледира за оставяне без разглеж дане на
жалбата в частта є по чл. 14, ал. 2, чл. 26,
ал. 2 и § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на обжалваната наредба, а по отношение
на останалите нормативни текстове развива
подробни съображения за неоснователност
на жалбата.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за основателност на жалбата, тъй като
от ответника не са изложени ясни мотиви в
съответствие с разпоредбата на чл. 28, ал. 2
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ЗНА относно причините, които налагат приемането є; реално липсва анализ на целите,
които се поставят с приемането на оспорения нормативен акт и изложеният такъв
представлява преразказ на съдържанието на
наредбата; не става ясно какви финансови и
други средства ще са необходими за прилагане
на новата уредба; не са посочени очакваните резултати от прилагането на наредбата;
липсва и анализ за съответствие на проекта
на наредбата с правото на Европейския съюз.
По тези съображения участващият по делото
прокурор счита, че в хода на производството по
приемане на оспорената наредба са допуснати
съществени нарушения на административно
производствените правила, което е основание
за нейната отмяна.
Като прецени правнорелевантните факти и
събраните по делото доказателства, обсъдени
поотделно и в съвкупност, съдът намира за
установено следното от фактическа страна:
Предмет на обжалване е Наредба № 8121з-776
от 29.07.2016 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
държавните служители в Министерството
на вътрешните работи, която е издадена от
министъра на вътрешните работи и е обнародвана – ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г., в сила от
2.08.2016 г. Преди приемане на процесната
наредба уредените в нея правоотношения
са били регламентирани в Наредба № 8121з592 от 25.05.2015 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, издадена от министъра на вътрешните работи. С
Решение № 1512 от 11.02.2016 г., постановено
от Върховния административен съд, четвърто отделение, по адм.д. № 7493/2015 г. са
отменени разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и § 6
от заключителните разпоредби на Наредба
№ 8121з-592 от 25.05.2015 г. и жалбите против
останалата част от горепосочената наредба са
отхвърлени като неоснователни. С Решение
№ 8585 от 11.07.2016 г., постановено по адм.д.
№ 5450/2016 г., петчленен състав на Първа
колегия на Върховния административен съд
е отменил Решение № 1512 от 11.02.2016 г.,
постановено по адм.д. № 7493/2015 г., в частта,
отхвърляща жалбата на Сдружение „Синдикат на служителите в МВР“ срещу Наредба
№ 8121з-592 от 25.05.2015 г. и вместо него е
постановил отменяне на Наредба № 8121з592 от 25.05.2015 г. – обн., ДВ, бр. 40 от
2.06.2015 г., с изключение на чл. 26, ал. 2 и
§ 6 от заключителните разпоредби от същата
наредба, които са отменени с Решение № 1512
от 11.02.2016 г., постановено по адм.д. № 7493
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по описа за 2015 г. на ВАС, четвърто отделение. Оставено е в сила Решение № 1512 от
11.02.2016 г., постановено по адм.д. № 7493 по
описа за 2015 г. на ВАС, четвърто отделение, в
частта, с която са отменени разпоредбите на
чл. 26, ал. 2 и § 6 от заключителните разпоредби на Наредба № 8121з-592 от 25.05.2015 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, издадена от министъра на вътрешните
работи. За да отмени горепосочената наредба,
касационният петчленен съдебен състав е
приел, че представените по делото мотиви
не съдържат задължителните реквизити от
чл. 28, ал. 2 ЗНА, защото липсва анализ на
целите, които се поставят с приемането на
нормативния акт, не е обосновано съдържанието на проекта за нормативен акт и как ще
се отрази върху обществото и заинтересованите лица неговото прилагане, не са посочени очакваните резултати от прилагането на
Наредба № 8121з-592 от 25.05.2015 г., липсва
анализ за съответствие на проекта на нормативен акт с правото на Европейския съюз. От
представената по настоящото дело административна преписка е видно, че процедурата
по приемане на новата наредба е започнала
с докладна записка от 13.07.2016 г., с която
директор ДПНД и директор на ДПУБ при
МВР са представили проект на нова наредба,
относно който са посочили, че е идентичен
с дотогава действащата Наредба № 8121з-592
от 25.05.2015 г., с изключение на отменения
чл. 26, ал. 2. В същата докладна записка е
посочено, че мотивите към проекта са подготвени в съответствие с изискванията на чл. 28,
ал. 2 ЗНА и е предложено в изпълнение на
чл. 26, ал. 2 ЗНА да се публикува проектът на
Наредба 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 МВР на интернет страницата на МВР
за обществено обсъждане. След приключване
на обсъждането е изготвена и представена
докладна записка от 29.07.2016 г., с която
директорът ДПНД и директорът ДПУБ при
МВР са представили справка – таблица за
постъпилите становища, и са предложили на
министъра на вътрешните работи да подпише
проекта за Наредба 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 МВР, след което
дирекция „Координация и административно
обслужване“ към МВР да организира деловодното извеждане и изпращането на Наредбата
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за обнародване в „Държавен вестник“. Процесната наредба е обнародвана в ДВ, бр. 60 от
2.08.2016 г., и е в сила от същата дата. В ДВ,
бр. 99 от 13.12.2016 г., е обнародвана Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 8121з776 от 29.07.2016 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
държавните служители в Министерството на
вътрешните работи.
При така изяснената фактическа обстановка
съдът извежда следните правни изводи:
По допустимостта на жалбата настоящият
съдебен състав се е произнесъл с определение от 13.10.2016 г., като преценката относно
допустимостта на оспорването е направена
към момента на предявяване на жалбата и
към датата на постановяване на съдебния акт.
В посоченото определение съдът е приел, че
жалбата е подадена от сдружение, което е
синдикална организация и съобразно целите
на сдружението, вписани в представеното по
делото удостоверение от 10.05.2016 г. на СГС
по ф.д. № 71/2011 г., същото осъществява
представителство пред съда на своите членове
във връзка със защита на техните трудови и
служебни права и интереси, в какъвто смисъл
е Тълкувателно решение № 2 от 12.10.2010 г.
по тълкувателно дело № 4/2009 г. на Общото
събрание на колегиите на Върховния административен съд. Констатирано е, че жалбата е
подписана от лицето Иван Борисов Павлов,
който съобразно горепосоченото удостоверение представлява организацията в качеството
си на председател на управителния съвет на
сдружението – жалбоподател. Съгласно нормата на чл. 187, ал. 1 от АПК оспорването
на подзаконов нормативен административен
акт може да се осъществи без ограничение
във времето.
Решаващият съдебен състав намира, че
следва да съобрази настъпилата промяна в
хода на процеса след предявяване на жалбата,
изразяваща се в това, че е издадена Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 8121з776 от 29.07.2016 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 държавните служители в Мини
стерството на вътрешните работи – обн., ДВ,
бр. 99 от 13.12.2016 г. С § 14 от тази наредба
е постановено, че в § 1 от допълнителните
разпоредби т. 9 се отменя. Освен това с визираната наредба са изменени и допълнени
следните текстовете: чл. 8, чл. 14, ал. 2 и 3,
чл. 16, ал. 3, чл. 18, ал. 3, чл. 20а, чл. 21, ал. 2,
чл. 23, ал. 2, чл. 24, ал. 2, чл. 25, ал. 1, чл. 26,
ал. 2, чл. 32, ал. 2, чл. 33, ал. 1, § 3 от заключителните разпоредби, приложение № 1 към
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чл. 18, ал. 3 и чл. 23, ал. 1, приложение № 3
към чл. 24, ал. 2 и чл. 26, ал. 3 от оспорената
наредба. Съдът констатира, че не по всяка от
горепосочените разпоредби жалбоподателят е
изложил конкретни възражения и оплаквания,
но отчита факта, че в жалбата и в писменото
си становище от 28.12.2017 г. изрично е заявил,
че обжалва процесната наредба в цялост, което
обстоятелство налага съдът да се произнесе
по допустимостта на оспорването на всички
гореописани нормативни текстове, които след
образуване на делото са отменени, изменени
и допълнени. В горепосоченото становище
е изразено твърдение, че обект на съдебен
контрол следва да е цялата наредба във вида
є към датата на приключване на устните състезания. Съдът не споделя тази теза, защото
предметът на настоящото съдебно производство е очертан от жалбата, която е предявена
на 21.09.2016 г., и той включва само оспорената
наредба в редакцията є, която е обнародвана в
ДВ, бр. 60 от 2016 г. Последващата Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 8121з776 от 29.07.2016 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
държавните служители в Министерството на
вътрешните работи, която е обн., ДВ, бр. 99 от
13.12.2016 г., е извън пределите на настоящия
съдебен контрол, тъй като последната наредба представлява самостоятелен подзаконов
нормативен акт, който при надлежно обжалване подлежи на отделен съдебен контрол.
Следва да се има предвид обстоятелството,
че против новата наредба не е предявена
писмена жалба, съдържаща изискуемите в
закона реквизити, поради което и оспорване
срещу новата наредба не е оповестено по
реда на чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК, от което следва, че тя не е предмет
на съдебна проверка по настоящото дело. По
отношение на отменения текст на § 1, т. 9 на
допълнителните разпоредби от процесната
наредба решаващият съдебен състав счита, че
оспорването е недопустимо, защото вече не
съставлява част от действащата нормативна
уредба, тъй като е загубил правно действие.
Същото се отнася и до описаните по-горе
изменени и допълнени разпоредби, които са
с ново съдържание и смисъл, поради което
също вече не са приложимо право, като
правните последици от изменените норми се
приравняват към отменените, поради което
те вече не са част от правния мир. С оглед
на това съдът намира, че в хода на процеса
за жалбоподателя е отпаднал правният му
интерес да обжалва визираните отменени,
изменени и допълнени нормативни текстове, доколкото съдът няма как да постанови
диспозитив за отмяна на отменени и недействащи нормативни текстове. В този смисъл
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е постоянната и непротиворечива съдебна
практика по този въпрос, обективирана в определения на петчленни състави на Върховния
административен съд, постановени по адм.д.
№ 7723/2014 г., адм.д. № 13706/2015 г., Решение
по адм.д. № 4764/2018 г., с което е оставено
в сила Решение по адм.д. № 11171/2013 г. и
др., които следва да бъдат съобразени предвид
спазването на принципа за предвидимост в актовете, издавани по реда на АПК. Настоящият
съдебен състав счита, че в случая няма основание за отклонение от визирания принцип
и от установената съдебна практика, поради
което преценява жалбата на оспорващото
сдружение като процесуално недопустима
в частта є относно отменените, изменени и
допълнени текстове на чл. 8, чл. 14, ал. 2 и
3, чл. 16, ал. 3, чл. 18, ал. 3, чл. 20а, чл. 21,
ал. 2, чл. 23, ал. 2, чл. 24, ал. 2, чл. 25, ал. 1,
чл. 26, ал. 2, чл. 32, ал. 2, чл. 33, ал. 1, § 1, т. 9
от допълнителните разпоредби, § 3 от заключителните разпоредби, приложение № 1 към
чл. 18, ал. 3 и чл. 23, ал. 1, приложение № 3
към чл. 24, ал. 2 и чл. 26, ал. 3 от оспорената
наредба. Това обстоятелство изисква оставяне
без разглеждане жалбата в горепосочената
част на основание чл. 159, т. 1 и 4 във връзка
с чл. 196 АПК и прекратяване на съдебното
производство в тази част.
По отношение на останалата част от процесната наредба съдът счита, че жалбата е
основателна по следните съображения: оспорената Наредба № 8121з-776 от 29.07.2016 г.,
в допустимата за оспорване част, е издадена
от компетентния за това административен
орган – министъра на вътрешните работи в
кръга на предоставената му компетентност
с чл. 187, ал. 9 от Закона за Министерството
на вътрешните работи (ЗМВР), по силата на
която норма редът за организацията и разпределението на работното време, за неговото
отчитане, за компенсирането на работата на
държавните служители извън редовното работно време, режимът на дежурство, времето
за отдих и почивките на държавните служители се определят с наредба на министъра
на вътрешните работи. В този смисъл е и
разпоредбата на чл. 188, ал. 1 ЗМВР, която
регламентира, че държавните служители в
МВР са длъжни да бъдат на разположение
за изпълнение на задълженията си, свързани със службата им в МВР, при условия и
ред, определени в наредбата по чл. 187, ал. 9
ЗМВР. В § 3 от заключителните разпоредби
на процесната наредба изрично е посочено,
че тя се издава на основание чл. 187, ал. 9
във връзка с ал. 8, чл. 187а, ал. 4 и чл. 188,
ал. 1 ЗМВР. Атакуваният нормативен акт е
обективиран в писмена форма и е надлежно
обнародван в „Държавен вестник“, брой 60 от
2.08.2016 г. С оглед на това съдът намира, че
обжалваната наредба е валиден подзаконов
административен акт, при постановяването
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на който не са осъществени нарушения по
смисъла на чл. 146, т. 1 и 2 във връзка с
чл. 196 АПК.
Относно релевираните в жалбата възражения за допуснати съществени нарушения на
административнопроизводствените правила
при издаване на оспорената наредба съдът
счита следното: Настоящият съдебен състав
констатира, че проектът за процесната наредба,
заедно с мотивите към него, е публикуван на
интернет страницата на МВР за обществено
обсъждане на основание чл. 26, ал. 2 ЗНА,
кат о е спазен нормат ивно оп ределен и я т
14-дневен срок за оповестяването му, който
е изискуем към момента на публикуването
на проекта – юли 2016 г., и към датата на
издаване на обжалваната наредба. От приложеното към административната преписка
извлечение от интернет страницата на МВР
(на л. 71 от делото) е видно, че проектът за
оспорената наредба е оповестен на визираната интернет страница на дата 14.07.2016 г. и
заинтересованите лица са имали възможност
да се запознаят с него до 28.07.2016 г., когато
е обновена интернет страницата на министерството. Към проекта на наредбата са изготвени
и приложени мотиви и по настоящото дело
следва да се установи доколко те съответстват
на изискванията на чл. 28 ЗНА (в редакцията
на закона, действаща преди влизане в сила
на измененията на ЗНА, които са в сила от
4.11.2016 г.). Съгласно чл. 28, ал. 2 ЗНА мотивите, съответно докладът, следва да съдържат:
1. причините, които налагат приемането; 2.
целите, които се поставят; 3. финансовите и
други средства, необходими за прилагането
на новата уредба; 4. очакваните резултати от
прилагането, включително финансовите, ако
има такива; 5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. От приетите като
писмени доказателства мотиви (на л. 52 – 55
от делото) и докладни записки от 13.07.2016 г.,
15.07.2016 г. и 29.07.2016 г. се установява, че те
не съдържат всички задължителни реквизити,
които са регламентирани в нормата на чл. 28,
ал. 2 ЗНА. Това е така, защото в конкретния
случай липсва посочване на причините, които са наложили приемането на процесния
подзаконов акт. От текста на обявените за
обществено обсъждане мотиви е видно, че в
т. 1 от тях е посочена една-единствена причина
за приемане на обжалваната наредба – съдебно
Решение № 8585 от 11.07.2016 г., постановено по
адм.д. № 5450/2016 г. на петчленния състав на
Първа колегия на Върховния административен
съд, с което е отменена Наредба № 8121з-592
от 25.05.2015 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, издадена от министъра
на вътрешните работи. Настоящият съдебен
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състав споделя становището на представителя
на Върховна административна прокуратура, че
причина за приемане на процесната наредба
със сигурност не може да бъде решението на
съда да отмени предходната наредба. Следва
да се има предвид, че законодателят изисква
във всички случаи излагане на причини за
приемане на нормативния акт, независимо
дали се приема такъв за първи път, или след
отмяна на предходен нормативен акт. Ако се
възприеме тезата на ответника, че причината
за приемане на процесната наредба е само
отмяната от съда на действащата дотогава
наредба, то това твърдение ще доведе до погрешно заключение, че в случаите, в които
подзаконовият нормативен акт се приема за
първи път, не следва да се излагат причини,
което обаче не е така. Императивната норма
на чл. 28, ал. 2, т. 1 ЗНА изисква винаги да се
излагат причини за приемане на нормативния
акт, което задължително условие в случая не е
изпълнено. Решаващият съдебен състав счита,
че под „причини“ по смисъла на цитираната
разпоредба следва да се разбират надлежно
посочени от издателя на акта факти и обстоятелствата от обективната действителност,
които в своята съвкупност обективират необходимостта от регламентиране на конкретните
специфични правоотношения в подзаконов
нормативен акт, които причини следва да са
относими към обхвата на процесната наредба
и да са ясно и достъпно изложени, за да могат
адресатите на нормативния акт да разберат
конкретните аргументи, изискващи уреждането на точно тези отношения с подзаконов
административен акт в конкретния времеви
период. С оглед на това настоящият съдебен
състав намира, че мотивите към процесната
наредба не съдържат излагане на действителните причини за издаване на процесния акт,
което представлява основание за неговата
отмяна.
По отношение на целите, които се поставят
с оспорения подзаконов нормативен акт, съдът
счита, че същите могат да се извлекат от т. 2
от приложените към преписката мотиви. Вярно
е, че в конкретната хипотеза в горепосочената
точка се съдържа синтезирано изложение на
структурата и основните части на оспорената
наредба, но в първото изречение на визираната
т. 2 от мотивите са развити накратко целите
на процесния нормативен акт. В ЗНА не е
предявено изискване към обема на изложението, съдържащо целите на акта, поради
което съдът счита, че в случая посочените в
мотивите към процесната наредба цели, разглеждани заедно с изложението на основните
части на обжалвания акт, са достатъчни, за да
се приеме, че не е допуснато нарушение при
обективиране на целите, които се поставят
с постановяването на атакуваната наредба.
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Във връзка с изискуемото в т. 3 на чл. 28,
ал. 2 ЗНА посочване на финансовите и други
средства, необходими за прилагане на новата
уредба, настоящият съдебен състав счита, че
такива изцяло липсват и изобщо не се съдържат
нито в мотивите към обжалваната наредба,
нито в гореописаните док ладни записки.
Това е така, защото в цитираните мотиви
има едно-единствено изречение, а именно:
„За приемането на новата наредба няма да са
необходими финансовите и други средства.“
Така формулираното изявление не може да
се възприеме като изпълнение на законовото
изискване за посочване на финансовите средства, които ще са необходими за прилагане
на оспорения подзаконов нормативен акт,
защото в мотивите на ответника е визирано
„приемането“, а не „прилагането“ на наредбата.
Безспорно за приемането на новата наредба
не са необходими никакви финансови и други
средства, но законодателят изисква излагане
на мотиви не във връзка с „приемането“, а с
„прилагането“ на наредбата. В случая в цитираните мотиви и в докладните записки не
се съдържа и не може да се извлече никаква
информация относно размера на финансовите и други средства, които ще за нужни
за прилагането, изразяващо се в изпълнение
на процесната наредба през последващия
времеви период, през който тя ще действа.
За съда е очевидно, че ще са необходими финансови средства за прилагане на оспорения
подзаконов административен акт, тъй като с
него се урежда компенсирането на работата
извън редовното работно време, времето на
разположение, полагането на труд по време на
официални празници, режимът на дежурство,
времето за отдих и почивките на държавните
служители. Следователно в процеса на прилагането на атакувания подзаконов акт ще са
необходими съответните финансови средства,
размерът на които следва да се посочи и обоснове в мотивите на оспорената наредба. В
конкретната хипотеза обаче в мотивите към
проекта за процесния нормативен акт липсва
необходимото съдържание, визирано в чл. 28,
ал. 2, т. 3 ЗНА, което съставлява нарушение
на административнопроизводствените правила
при изработване и оповестяване на проекта
за процесната наредба.
Относно изискването за отразяване на
очакваните резултати от прилагането на оспорения подзаконов акт съдът констатира, че
те са формулирани, макар и най-общо в т. 4
от мотивите, които са оповестени заедно с
проекта за обжалваната наредба. По отношение
на очакваните финансови резултати няма никакво изложение, въпреки че в случая естеството на правоотношенията, които се уреждат
с процесната наредба, предполагат някакво
финансово изражение на резултатите, които
биха се постигнали с регламентирането на
организацията и разпределянето на работното
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време, неговото отчитане, компенсирането
на работата извън редовното работно време,
режима на дежурство, времето за отдих и
почивките на държавните служители в МВР.
Настоящият съдебен състав установи, че
липсва и анализ за съответствие на проекта
на процесната наредба с правото на Европейския съюз и доколко конкретният проект
е синхронизиран с Европейската рамкова
директива за безопасността и здравето при
работа (Директива 89/391 ЕИО) и Директива
2003/88/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои
аспекти на организацията на работното време.
В случая в мотивите към оспорения подзаконов акт само е декларирано, че са спазени
изискванията на Директива 2003/88/ЕО, без
да са обсъдени тези изисквания и да е представен изискуемият от законодателя анализ
за съответствие с действащото Общностно
право. В този смисъл са били и мотивите за
отмяна на предходната Наредба № 8121з-592
от 25.05.2015 г. с цитираното по-горе Решение
№ 8585 от 11.07.2016 г., постановено по адм.д.
№ 5450/2016 г. на петчленен състав на Първа
колегия на Върховния административен съд,
но отново липсва изготвен и публикуван
анализ, така както е регламентиран в чл. 28,
ал. 2, т. 5 ЗНА.
Настоящи ят съдебен състав счита, че
задължителните условия за мотивираност
на проекта на нормативен акт гарантират
спазване на основните принципи при неговото изработване – обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, както и на
принципите, заложени в чл. 4, чл. 8 и чл. 12
АПК за законност, равенство, публичност и
прозрачност в работата на административните
органи. Липсата на определеното от закона
съдържание на мотивите, освен че е формално
нарушение на чл. 28, ал. 2 ЗНА, не осигурява
и възможност на съда и да извърши необходимата обоснована проверка за спазване на
принципите при подготовката на нормативния
подзаконов акт. В текста на чл. 28, ал. 3 ЗНА
е регламентирано, че проектът на нормативен акт, към който не са приложени мотиви,
съответно доклад, съгласно изискванията по
ал. 2, не се обсъжда от компетентния орган.
В случая допуснатото нарушение на императивни процедурни правила при издаване на
процесната наредба е съществено по характер
и като такова се е отразило на съответствието
му с материалния закон.
По изложените съображения решаващият съдебен състав намира, че обжалваната
наредба е незаконосъобразна, тъй като при
постановяването є са допуснати съществени
нарушения на задължителните административнопроизводствени правила по изработване
и оповестяване на проекта на процесния подзаконов нормативен акт, което обстоятелство
изисква отмяна на атакувания акт на това
основание.

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

С оглед изхода на спора и на основание
чл. 143, ал. 1 АПК претенцията на жалбоподателя за присъждане на разноски по представения за тях списък следва да се уважи,
като ответната страна следва да заплати на
оспорващото сдружение сторените по делото
разноски, представляващи внесена държавна
такса и такса за обнародване в ДВ – общо
37 лв., както и договорено и внесено адвокатско възнаграждение в размер 600 лв.
На основание на горното и на чл. 159, т. 1
и 4 и чл. 172, ал. 2, предложение второ, във
връзка с чл. 196 от Административнопроцесуалния кодекс Върховният административен
съд, четвърто отделение,
РЕШИ:
Оставя без разглеждане жалбата на Сдружение „Синдикат на служителите в МВР“ със
седалище и адрес на управление в София,
ул. Шести септември № 29, с председател на
УС на сдружението Иван Борисов Павлов,
подадена против Наредба № 8121з-776 от
29.07.2016 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
държавните служители в Министерството на
вътрешните работи, издадена от министъра
на вътрешните работи – обн., ДВ, бр. 60 от
2.08.2016 г., в сила от 2.08.2016 г., в частта є
относно чл. 8, чл. 14, ал. 2 и 3, чл. 16, ал. 3,
чл. 18, ал. 3, чл. 20а, чл. 21, ал. 2, чл. 23,
ал. 2, чл. 24, ал. 2, чл. 25, ал. 1, чл. 26, ал. 2,
чл. 32, ал. 2, чл. 33, ал. 1, § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби, § 3 от заключителните
разпоредби, приложение № 1 към чл. 18, ал. 3
и чл. 23, ал. 1, приложение № 3 към чл. 24,
ал. 2 и чл. 26, ал. 3 от Наредба № 8121з-776
от 29.07.2016 г. и прекратява производството
в горепосочената част.
Отменя останалата част от Наредба № 8121з776 от 29.07.2016 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
държавните служители в Министерството на
вътрешните работи, издадена от министъра
на вътрешните работи – обн., ДВ, бр. 60 от
2.08.2016 г., в сила от 2.08.2016 г.
Осъжда Министерството на вътрешните
работи да заплати на Сдружение „Синдикат
на служителите в МВР“ със седалище и адрес
на управление в София, ул. Шести септември
№ 29, с председател на УС на сдружението
Иван Борисов Павлов, направените по делото разноски в размер на 37 (тридесет и
седем) лв. – внесени такси, и 600 (шестстотин) лв. – договорено и заплатено адвокатско
възнаграждение.
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Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред петчленен състав на
Върховния административен съд.
При влизане в сила на решението да се
осъществи процедурата по чл. 194 АПК.
Председател:
Георги Чолаков
139

РЕШЕНИЕ № 16766
от 10 декември 2019 г.

по административно дело № 8601 от 2019 г.
Върховният административен съд на Република България – петчленен състав – I колегия, в съдебно заседание на десети октомври
две хиляди и деветнадесета година в състав:
председател: Ваня Пунева, членове: Панай от
Генков, Йордан Константинов, Красимир
Кънчев, Росица Драганова, при секретар
Григоринка Любенова и с участието на прокурора Динка Коларска изслуша докладваното
от съдията Росица Драганова по адм. дело
№ 8601/2019 г.
Производството е по реда на чл. 208 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
С Решение № 6136 о т 23.04.2019 г. по
адм. д. № 11077/2016 г. на тричленен състав
на ВАС, четвърто отделение, е оставена без
разглеждане жалбата на Сдружение „Синдикат на служителите в МВР“, подадена против
Наредба № 8121з-776 от 29.07.2016 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 държавните служители в Министерството на вътрешните работи, издадена
от министъра на вътрешните работи – обн.,
ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г., в сила от 2.08.2016 г.
(наредбата), в частта є относно чл. 8, чл. 14,
ал. 2 и 3, чл. 16, ал. 3, чл. 18, ал. 3, чл. 20а,
чл. 21, ал. 2, чл. 23, ал. 2, чл. 24, ал. 2, чл. 25,
ал. 1, чл. 26, ал. 2, чл. 32, ал. 2, чл. 33, ал. 1,
§ 1, т. 9 от допълнителните разпоредби, § 3
от заключителните разпоредби, приложение
№ 1 към чл. 18, ал. 3 и чл. 23, ал. 1, приложение № 3 към чл. 24, ал. 2 и чл. 26, ал. 3
от Наредба № 8121з-776 от 29.07.2016 г. и е
прекратено производството по делото в тази
част. Със съдебното решение е постановена
отмяна на останалата част от наредбата и в
тежест на Министерството на вътрешните
работи са възложени разноски в размер 37
(тридесет и седем) лв. – внесени такси, и 600
(шестстотин) лв. – договорено и заплатено
адвокатско възнаграждение.
Срещу така постановеното решение са
постъпили две касационни жалби.
Сдружение „Синдикат на служителите в
МВР“ чрез адв. Д. Стоянов обжалва решението на тричленния състав на ВАС, четвърто
отделение, в частта, в която е оставена без
разглеждане жалбата срещу горепосочените
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текстове на наредбата. Според касатора в тази
част решението е неправилно, постановено
е при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и е необосновано.
Излага подробни съображения, че след като
е оспорена наредбата в нейната цялост, то
обект на съдебен контрол следва да бъдат
текстовете на нормативния акт към датата на
приключване на устните състезания, тъй като
при отмяна на цялата наредба измененията и
допълненията не биха могли да съществуват
самостоятелно. Сочи, че изрично с писмено
становище от 29.11.2017 г., както и в първото
съдебно заседание на 30.11.2017 г. са посочили, че обжалват наредбата в нейната цялост,
включително и с измененията и допълненията в ДВ, бр. 99 от 13.12.2016 г. Моли да бъде
отменено решението в обжалваната му част
и вместо него да бъде постановено друго, с
което да бъде отменена изцяло оспорената
наредба, както и да бъдат присъдени разноски
за касационната инстанция.
Ответникът по касационната жалба на
Сд ру жение „Син дикат на сл у ж и тели те в
МВР“ – министърът на вътрешните работи,
чрез юрисконсултите Попов и Райкова в съдебното заседание пред настоящата инстанция
оспорва жалбата.
Постъпила е и касационна жалба, подадена от министъра на вътрешните работи, чрез юрисконсулт Пиперкова, против
Решение № 6136 от 23.04.2019 г. по адм. д.
№ 11077/2016 г. на тричленен състав на ВАС,
четвърто отделение, в частта, с която се отменя Наредба № 8121з-776 от 29.07.2016 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 държавните служители
в Министерството на вътрешните работи, с изключение на изрично изброените разпоредби.
Касаторът релевира доводи за неправилност
по смисъла на чл. 209, т. 3 АПК – нарушение
на материалния закон и необоснованост, на
съдебното решение в обжалваната част. Излага съображения, че наличието на законова
делегация за издаване на наредбата в чл. 187,
ал. 9 във връзка с ал. 8 и чл. 188, ал. 1 от
Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР) замества напълно фактите и
обстоятелствата от действителността, които
подлежат на регламентиране с наредбата.
Посочва, че не е възможно да бъде определен
конкретният размер на финансовите средства,
необходими за изпълнението на наредбата.
В мотивите към наредбата е посочено и кои
разпоредби на Директива 2003/88/ЕО относно
някои аспекти на организацията на работното
време са спазени, като таблица за съответствие не е изготвена, тъй като в проекта на
наредба не се предвижда въвеждане на европейско законодателство. Моли за отмяна на
решението в отменителната му част.
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Ответникът по касационната жалба на министъра на вътрешните работи – Сдружение
„Синдикат на служителите в МВР“, в писмено
възражение чрез адв. Стоянов оспорва жалбата
като неоснователна.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение за основателност на частната касационна жалба
на Сдружение „Синдикат на служителите в
МВР“ и за неоснователност на касационната
жалба на министъра на вътрешните работи.
Върховният административен съд, петчленен състав на Първа колегия, преценява каса
ционните жалби за допустими, тъй като са
подадени от страни по делото (чл. 210, ал. 1
АПК) и в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1
АПК. Разгледана по същество касационната
жалба на Сдружение „Синдикат на служителите в МВР“ е основателна, а касационната
жалба на министъра на вътрешните работи е
неоснователна поради следните съображения:
В п ървои нс та н ц ион но т о п роизводс т во
е била оспорена Наредба № 8121з-776 от
29.07.2016 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
държавните служители в Министерството на
вътрешните работи, издадена от министъра
на вътрешните работи – обн. ДВ, бр. 60 от
2.08.2016 г., в сила от 2.08.2016 г.
На 29.11.2017 г. по делото е депозирано
изпратено по факс писмено становище от
адв. Стоянов, пълномощник на Сдружение
„Синдикат на служителите в МВР“, в което
изрично е уточнено, че оспорват наредбата в
нейната цялост, вкл. и изм. и доп., ДВ, бр. 99
от 13.12.2016 г., което е докладвано в с.з. на
30.11.2017 г. В с.з. е указано на жалбоподателя
и ответника в 14-дневен срок с писмено становище да изразят доводи относно допустимостта
на жалбата предвид обнародваната в ДВ, бр. 99
от 2016 г. Наредба за изменение и допълнение
на Наредба 8121з-776 от 2016 г., с която атакуваните текстове на чл. 14, ал. 2, чл. 21, ал. 2,
чл. 26, ал. 2 са изменени. Изпратеното преди
с.з. писмено становище е постъпило в оригинал по делото на 30.11.2017 г. Постъпило е и
последващо писмено становище от 28.12.2017 г.,
в което се заявява, че се поддържа изцяло
предходното и че се обжалва цялата наредба.
С обжалваното решение състав на ВАС,
IV отделение, след обсъждане на конкретните
доводи, съдържащи се в жалбата на Сдружение
„Синдикат на служителите в МВР“ и изложените становища от ответника, е мотивирал
изводи, че жалбата е недопустима в частта є
относно чл. 8, чл. 14, ал. 2 и 3, чл. 16, ал. 3,
чл. 18, ал. 3, чл. 20а, чл. 21, ал. 2, чл. 23, ал. 2,
чл. 24, ал. 2, чл. 25, ал. 1, чл. 26, ал. 2, чл. 32,
ал. 2, чл. 33, ал. 1, § 1, т. 9 от допълнителните
разпоредби, § 3 от заключителните разпоредби,

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

приложение № 1 към чл. 18, ал. 3 и чл. 23, ал. 1,
приложение № 3 към чл. 24, ал. 2 и чл. 26,
ал. 3 от Наредба № 8121з-776 от 29.07.2016 г.,
поради което е оставена без разглеждане и е
прекратено производството по делото в тази
част. Със съдебното решение е постановена
отмяна на останалата част от наредбата.
Решаващият съдебен състав е съобразил
настъпилата промяна в хода на процеса след
предявяване на жалбата, изразяваща се в това,
че е издадена Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-776 от 29.07.2016 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 държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
обн., ДВ, бр. 99 от 13.12.2016 г. С § 14 от тази
наредба е постановено, че в § 1 от допълнителните разпоредби т. 9 се отменя. Освен това с
визираната наредба са изменени и допълнени
следните текстове: чл. 8, чл. 14, ал. 2 и 3,
чл. 16, ал. 3, чл. 18, ал. 3, чл. 20а, чл. 21, ал. 2,
чл. 23, ал. 2, чл. 24, ал. 2, чл. 25, ал. 1, чл. 26,
ал. 2, чл. 32, ал. 2, чл. 33, ал. 1, § 3 от заключителните разпоредби, приложение № 1 към
чл. 18, ал. 3 и чл. 23, ал. 1, приложение № 3
към чл. 24, ал. 2 и чл. 26, ал. 3 от оспорената
наредба. Съдът констатира, че не по всяка от
горепосочените разпоредби жалбоподателят е
изложил конкретни възражения и оплаквания,
но отчита факта, че в жалбата и в писменото
си становище от 28.12.2017 г. изрично е заявил,
че обжалва процесната наредба в цялост, което
обстоятелство налага съдът да се произнесе
по допустимостта на оспорването на всички
гореописани нормативни текстове, които след
образуване на делото са отменени, изменени
и допълнени. Съдът е изложил, че не споделя
тезата на жалбоподателя, че обект на съдебен
контрол следва да е цялата наредба във вида
є към датата на приключване на устните
състезания, защото предметът на съдебното
производство е очертан от жалбата, която е
предявена на 21.09.2016 г., и той включва само
оспорената наредба в редакцията є, която е
обнародвана в ДВ, бр. 60 от 2016 г. Посочил
е, че последващата Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 8121з-776 от
29.07.2016 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
държавните служители в Министерството на
вътрешните работи, която е обн., ДВ, бр. 99 от
13.12.2016 г., е извън пределите на настоящия
съдебен контрол, тъй като последната наредба
представлява самостоятелен подзаконов нормативен акт, който при надлежно обжалване
подлежи на отделен съдебен контрол. Против новата наредба не е предявена писмена
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жалба, съдържаща изиск уемите в закона
реквизити, поради което и оспорване срещу
новата наредба не е оповестено по реда на
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК,
от което е заключил, че тя не е предмет на
съдебна проверка по настоящото дело. По
отношение на отменения текст на § 1, т. 9
на допълнителните разпоредби от процесната
наредба решаващият съдебен състав счита, че
оспорването е недопустимо, защото вече не
съставлява част от действащата нормативна
уредба, тъй като е загубил правно действие.
Същото се отнася и до описаните по-горе
изменени и допълнени разпоредби, които са
с ново съдържание и смисъл, поради което
също вече не са приложимо право, като
правните последици от изменените норми се
приравняват към отменените, поради което
те вече не са част от правния мир. С оглед
на това тричленният състав намира, че в
хода на процеса за жалбоподателя е отпаднал
правният му интерес да обжалва визираните
отменени, изменени и допълнени нормативни
текстове, доколкото съдът няма как да постанови диспозитив за отмяна на отменени и
недействащи нормативни текстове.
По отношение на останалата част от процесната наредба тричленният състав е обосновал изводи за основателност на жалбата,
като е посочил, че тя е валиден нормативен
административен акт, издаден от компетентен
орган при условията на законова делегация,
но при издаването є са допуснати съществени
нарушения на административнопроизводствените правила. Анализирайки изготвените и
приложени към проекта на наредбата мотиви,
тричленният състав е извършил преценка
доколко те съответстват на изискванията на
чл. 28 ЗНА (в редакцията на закона, действаща
преди влизане в сила на измененията на ЗНА,
които са в сила от 4.11.2016 г.). Достигнал е до
извод, че от приетите като писмени доказателства мотиви и докладни записки от 13.07.2016 г.,
15.07.2016 г. и 29.07.2016 г. се установява, че
те не съдържат всички задължителни реквизити, които са регламентирани в нормата
на чл. 28, ал. 2 ЗНА – липсва посочване на
причините, които са наложили приемането на
процесния подзаконов акт. В т. 1 от тях е посочена една-единствена причина за приемане
на обжалваната наредба – съдебно Решение
№ 8585 от 11.07.2016 г., постановено по адм. д.
№ 5450/2016 г. на петчленния състав на Първа
колегия на Върховния административен съд,
с което е отменена Наредба № 8121з-592 от
25.05.2015 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, издадена от министъра на вътрешните работи. Констатирана
е и липса на изискуемото в т. 3 на чл. 28,
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ал. 2 ЗНА посочване на финансовите и други
средства, необходими за прилагане на новата уредба. Тричленният състав е приел и че
липсва и анализ за съответствие на проекта
на процесната наредба с правото на Европейския съюз и доколко конкретният проект
е синхронизиран с Европейската рамкова
директива за безопасността и здравето при
работа (Директива 89/391 ЕИО) и Директива
2003/88/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои
аспекти на организацията на работното време.
По касационната жалба на Сдружение
„Синдикат на служителите в МВР“:
К асат ор ът въ зразя ва, че т ри ч лен н и я т
състав е следвало да извърши проверка на
законосъобразността на оспорения нормативен
акт и в редакцията му след последвалите в
хода на производството изменения, тъй като
изначално е оспорен актът в неговата цялост,
като при постановената му отмяна в първоначалната му редакция текстовете от наредбата
за изменение и допълнение не биха могли да
съществуват самостоятелно, тъй като те са
взаимосвързани и се запълват със съдържание
чрез отменените текстове на наредбата.
Жалбата е основателна, освен в частта
относно отменения текст на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на наредбата.
Настоящият петчленен състав на Първа
колегия не споделя изложените от тричленния
състав мотиви, че последващата Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 8121з776 от 29.07.2016 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
държавните служители в Министерството на
вътрешните работи, която е обн., ДВ, бр. 99
от 13.12.2016 г., представлява самостоятелен
подзаконов нормативен акт. Това съждение е
в противоречие с чл. 10, ал. 2 ЗНА, съгласно
който обществени отношения, които спадат
към област, за която има издаден нормативен
акт, се уреждат с неговото допълнение или
изменение, а не с отделен акт от същата степен. С оглед на това съвсем логични, правно
издържани и основателни са възраженията
на Сдружение „Синдикат на служителите
в МВР“, подкрепени и от становището на
представителя на ВАП, че при постановена
отмяна на наредбата не би могло да продължат да съществуват текстовете на наредбата
за нейното изменение и допълнение, тъй
като те нямат самостоятелно битие, а могат
да съществуват само доколкото съществуват
текстовете, които се изменят и допълват.
Не може да бъде споделена и тезата на
тричленния състав, че последващата Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-776 от 29.07.2016 г. е извън пределите
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на настоящия съдебен контрол, тъй като при
надлежно обжалване подлежи на отделен
съдебен контрол. С оглед текста на чл. 195,
ал. 1 АПК, уреждащ действието на отмяната на подзаконовия нормативен акт, който
предвижда, че подзаконовият нормативен акт
се смята за отменен от деня на влизането в
сила на съдебното решение, то би се стигнало до действие на наредбата за изменение
и допълнение в значителен период от време
след отмяната на основната наредба. С оглед
обстоятелството, обаче че наредбата за изменение и допълнение няма самостоятелно
значение и не урежда съответните обществени отношения в цялост, то те ще останат
без правна уредба за този период от време.
С оглед изложеното, постановявайки отмяна на наредбата поради изначално несъответствие с чл. 28, ал. 2 ЗНА, тричленният състав
е следвало да постанови нейната отмяна в
цялост и в редакцията є с всички последващи
изменения и допълнения.
По касационната жалба на министъра на
вътрешните работи:
Касационната жалба на министъра на вътрешните работи е неоснователна с оглед на
изложените в обжалваното решение мотиви
за неизпълнение на част от изискванията на
чл. 28, ал. 2 ЗНА за мотивираност на проекта
за наредба.
По отношение на възраженията, че неправилно съдът е приел, че е налице нарушение
на чл. 28, ал. 2, т. 1 ЗНА, тъй като наредбата
е издадена по силата на законовата делегация
на чл. 187, ал. 9 във връзка с ал. 8 и чл. 188,
ал. 1 ЗМВР, то същите са неоснователни.
Съгласно чл. 7, ал. 2 ЗНА наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане
на отделни разпоредби или подразделения
на нормативен акт от по-висока степен, т.е.
всички наредби се издават по силата на законова делегация. Следователно наличието на
законова делегация за уреждане на определен
вид обществени отношения не означава, че
проектът за издаване на наредба не следва
да бъде придружен с доклад или мотиви със
задъл ж ителното съдържание, посочено в
чл. 28, ал. 2 ЗНА. Подобно твърдение няма
законова опора.
Невярно е и твърдението, че след като
финансовите средства, необходими за изпълнението на наредбата, са в рамките на
бюджета на МВР и същите не биха могли
да бъдат предвидени в конкретен размер, то
не е необходимо мотивите към проекта за
наредба да съдържат анализ на финансовите
и други средства, необходими за прилагането
на новата уредба. Бюджетът на МВР също не
е константна величина, както и бюджетът на
всички ведомства, което налага извършването
в рамките на изпълнението му на корекции
в бюджетни сметки. Това не означава, че не
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е възможно и не следва да се правят предвиждания за разходите, които се очаква да
възникнат в рамките на изпълнението на
правомощията, възложени на органите във
ведомството. По такъв начин с оглед опита
от предходни години и предвидените средства съгласно проекта на наредба следва да
бъде изготвен и анализът на необходимите
финансови средства за изпълнението є, които
да бъдат заложени и в следващия проект за
бюджет на ведомството.
Последното възражение от касационната
жалба на министъра на вътрешните работи
е логически противоречиво и не следва да
бъде коментирано. Едновременно се твърди,
че при изготвянето на проекта са съобразени
нормите на Директива 2003/88/ЕО относно
някои аспекти на организацията на работното време, но в същото време се посочва, че
таблица за съответствие не е изготвена, тъй
като в проекта за наредба не се предвижда
въвеждане на европейско законодателство.
Анализът за съответствие с правото на Европейския съюз следва да включва анализ
и съпоставка кои норми от наредбата с кои
норми на посочената директива са съобразени.
Изискванията за мотивираност на проекта
на нормативен акт гарантират спазване на
основните принципи при неговото изработване – обоснованост, стабилност, откритост
и съгласуваност. Липсата на дефинираното
от закона съдържание на мотивите, освен че
е формално нарушение на чл. 28, ал. 2 ЗНА,
не осигурява възможност на съда и да извърши проверка за спазване на принципите при
подготовката на нормативния подзаконов акт.
В текста на чл. 28, ал. 3 ЗНА е предвидено,
че проектът на нормативен акт, към който
не са приложени мотиви, съответно доклад,
съгласно изискванията по ал. 2, не се обсъжда
от компетентния орган. Допуснатото нарушение на императивни процедурни правила при
издаване на процесната наредба е съществено
и е основание за отмяна на оспорения нормативен акт.
По изложените съображения настоящият
петчленен състав на ВАС, Първа колегия,
счита, че първоинстанционното съдебно решение в частта, в която е постановена отмяна
на останалата част от Наредба № 8121з-776 от
29.07.2016 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
държавните служители в Министерството на
вътрешните работи, издадена от министъра
на вътрешните работи, обн. ДВ, бр. 60 от
2.08.2016 г., в сила от 2.08.2016 г., е законосъобразно, обосновано и правилно и следва
да бъде оставено в сила.
В полза на Сдружение „Синдикат на служителите в МВР“ следва да бъдат присъдени
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разноски в размер 650 лв., представляващи
заплатена държавна такса и адвокатско възнаграждение.
По изложените съобра жени я и на основание чл. 222, ал. 1 от АПК Върховният
административен съд, петчленен състав на
Първа колегия,
РЕШИ:
Отменя Решение № 6136 от 23.04.2019 г.,
постановено по адм. д. № 11077/2016 г. на
ВАС, IV отделение, в частта, в която е оставена без разглеждане жалбата на Сдружение
„Синдикат на служителите в МВР“, подадена
против Наредба № 8121з-776 от 29.07.2016 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 държавните
служители в Министерството на вътрешните
работи, издадена от министъра на вътрешните
работи – обн., ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г., в сила
от 2.08.2016 г., в частта є относно чл. 8, чл. 14,
ал. 2 и 3, чл. 16, ал. 3, чл. 18, ал. 3, чл. 20а,
чл. 21, ал. 2, чл. 23, ал. 2, чл. 24, ал. 2, чл. 25,
ал. 1, чл. 26, ал. 2, чл. 32, ал. 2, чл. 33, ал. 1,
§ 3 от заключителните разпоредби, приложение № 1 към чл. 18, ал. 3 и чл. 23, ал. 1,
приложение № 3 към чл. 24, ал. 2 и чл. 26,
ал. 3 и е прекратено производството по делото
в тази част и вместо него постановява:
Отменя Наредба № 8121з-776 от 29.07.2016 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 държавните
служители в Министерството на вътрешните
работи, издадена от министъра на вътрешните
работи – обн., ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г., в сила
от 2.08.2016 г., в частта є относно чл. 8, чл. 14,
ал. 2 и 3, чл. 16, ал. 3, чл. 18, ал. 3, чл. 20а,
чл. 21, ал. 2, чл. 23, ал. 2, чл. 24, ал. 2, чл. 25,
ал. 1, чл. 26, ал. 2, чл. 32, ал. 2, чл. 33, ал. 1, § 3
от заключителните разпоредби, приложение
№ 1 към чл. 18, ал. 3 и чл. 23, ал. 1, приложение № 3 към чл. 24, ал. 2 и чл. 26, ал. 3.
Оставя в сила Решение № 6136 от 23.04.2019 г.,
постановено по адм. д. № 11077/2016 г. на ВАС,
IV отделение, в останалата му обжалвана част.
Осъжда Министерството на вътрешните
работи да заплати на „Синдикат на служителите в МВР“ със седалище и адрес на управление: София, район „Средец“, ул. Шести
септември № 29, ЕИК: 175854058, разноски по
делото за касационната инстанция в размер
на шестстотин и петдесет лв.
Решението е окончателно.
Председател:
Георги Чолаков
140
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД
№ ЗЦУ-1942 от 17 декември 2019 г.
№ РД-05-883 от 17 декември 2019 г.
(Продължение от брой 3)

Приложение 5

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 ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички застрахователни и презастрахователни предприятия, които са лицензирани по реда на действащото законодателство, 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.

Справка за група предприятия през 2019 година

4.

Отчет за финансовото състояние към 31.12. 2019 година

5.

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за 2019 година

6.

Отчет за собствения капитал към 31.12.2019 година

7.

Отчет за паричния поток към 31.12.2019 година

8.

Справка за движението на собствените активи към 31.12. 2019 година

9.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи по видове за 2019 година

10.

Справка за таксите и комисионните, начислени за 2019 година

11

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

12

Справка за застрахователните премии и обезщетения по застрахователни договори за 2019 година

13.

Справка за начислен премиен приход и изплатени претенции от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от ЗЗО за 2019 година

14.

Справка за брутните застрахователни премии за 2019 година по институционални сектори, начислени
от застрахователните дружества по общо застраховане

15.

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

16.

Справка за данъците и таксите през 2019 година

17.

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

18

Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12. 2019 година

19

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

20

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

Стр.

БРОЙ 4
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

С Т Р. 6 3
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
Собствеността на предприятието е:

Относителен дял
от капитала в %

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

100.00

При попълването на собствеността да се имат предвид следните пояснения:
- Частна на местно лице - собственост на българско юридическо или физическо лице, включително и собственост на чуждестранно
физическо лице, придобило статут на български гражданин по законоустановения ред;
- Частна на чуждестранно лице - собственост на чуждестранно юридическо или физическо лице, което по смисъла на Закона за чужденците
в Р България не е български гражданин;
В случай на двойно гражданство, собственикът сам определя дали е български или чужд гражданин и в зависимост от това се определя
формата на частна собственост.
IV. Местонамиране (държава) на крайния (ултимативния) чуждестранен собственик на предприятието
Държава
Код на държавата (ISO)
Попълва се държавата, в която е резидент ултимативния чуждестранен собственик (при предприятия група това е последното
предприятие, осъществяващо контрол, което не е собственост на друго предприятие).
V. Икономическа дейност

№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
приходите от дейността
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
VI. Правен статут на предприятието
№

Правен статут на предприятието

1.

Акционерно дружество

2.
3.

Взаимозастрахователна кооперация

4.

Клон на застрахователно предприятие с централен офис в държава, която е член на
Европейското икономическо пространство

5.

Други

Клон на застрахователно предприятие с централен офис в държава, която не е член на
Европейското икономическо пространство

Отбележете със знак
“X” правния статут на
предприятието

БРОЙ 4
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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 консолидиране
Вашето предприятие задължено ли е да съставя консолидиран финансов отчет?
ДА

НЕ
IX. 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, финансовите и извънредните 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.

66

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

Наименование

№

Справка за клоновете извън България

С Т Р.
БРОЙ 4

БРОЙ 4
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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
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)
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Местни единици:
Съгласно определението на ЕВРОСТАТ, местна единица „МЕ” е предприятие или част от предприятие, което извършва дейност на собствен
адрес и с постоянен персонал (минимум един човек на непълен работен ден). Предприятието, отговорно за една или повече МЕ трябва да
има възможност да предоставя информация за нея/тях.
“Наименование на МЕ”: Името на МЕ трябва да е уникално. То се образува като към името на предприятието се прибави населеното
място, район, квартал или ж.к.. В случай, че има повече от една местна единица в един и същ район/квартал/ж.к. се добавя описание
или пореден номер. Ако управлението на предприятието е на адрес, различен от този на описаните местни единици, създайте и местна
единица на офиса, от който се извършва управлението. За такава местна единица името се формира като към името на предприятието се
добави текста „- ОФИС”.
“Място на извършване на дейността” е възможно най-детайлният адрес на местната единица, за който предприятието може да
предостави данни (подробен адрес, населено място, община, област).
“Бруто приходи от продажби” (вкл. акцизи, без ДДС) за местната единица – хил. лева. Сумата от брутните приходи от продажби в
местните единици да е равна на код 24110, к.1 + 25110, к.1 от „Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход”.
“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” за местната единица – хил. лева. Сумата от разходите за възнаграждения за всички въведени местни
единици да e равна на сумата от разходите за възнаграждения на предприятието - код 24752, к.1 + код 25852, к.1 от „Отчет за печалбата
или загубата и другия всеобхватен доход”.
“Размер на направените инвестиции” за местната единица - хил. лева. Сумата от размера на направените инвестиции във всички
въведени местни единици да e равна на направените инвестиции общо за предприятието. Инвестициите на предприятието включват
действително извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи - код 4500, к.3 от „Справка за разходите за
придобиване на дълготрайни материални активи”.
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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
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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, финансовите и извънредните приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от
вида на данък върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 64 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и
допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 65 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно
осигуряване, без група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват „Брутни записани премии“.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват
„Общи пенсионни вноски“. Тук се включват получените пенсионни вноски в рамките на отчетния период - задължителни вноски, други редовни вноски,
допълнителни доброволни вноски, входящи трансфери и други вноски.
Разходи за персонала - стойността на всички видове възнаграждения и осигуровки на наетите лица (включително задължителни и доброволни
осигуровки) за сметка на работодателя, извършени през отчетния период.
Брутни инвестиции в дълготрайни материални активи - стойността на направените разходи за придобиване на ДМА през отчетния период, които
включват фактически извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни строителни съоръжения чрез възлагане и по стопански начин, за доставка
и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не
се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.
Показателите оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални активи се попълват в хил. лв., като данните в чуждестранна
валута се преизчисляват по средния за отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута.
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*Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 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
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ВЕСТНИК

Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

БРОЙ 4
Приложение 3

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и
материали за плетене

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

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

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

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

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби

С Т Р. 7 5

С Т Р.
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Нематериални активи
Програмни продукти

22110

Репутация

22120

Други
Общо за раздел А

22130
22100

Б. Инвестиции
I. Земя и сгради
в т.ч. земя и сгради, използвани за нуждите на предприятието

22210
22211

II. Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани и в други предприятия, в които
застрахователят има дялово участие
1. Акции и дялове в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

22221

2. Дългови ценни книжа, издадени от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия,
както и предоставените им заеми

22222

3. Други дялови участия

22223

4. Дългови ценни книжа, издадени от други предприятия, в които застрахователят има
дялово участие, както и предоставените им заеми

22224

Общо за група II

22220

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

22231

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

22232

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

22239

3. Участие в инвестиционни пулове

22233

4. Заеми, гарантирани с ипотеки

22234

5. Други заеми

22235

6. Депозити в банки

22236

7. Други

22237

Общо за група III

22230

IV. Депозити в цеденти

22240

Общо за раздел Б

22200

В. Инвестиции в полза на полици по застраховка “ЖИВОТ”, свързана с инвестиционен
фонд

22300

Г. Вземания
I. Вземания от директни застрахователни операции
1. Вземания от застраховани/застраховащи лица

22411

в това число:
Вземания от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

22417

Вземания от предприятия, в които застрахователят има дялово участие

22418

2. Вземания от посредници

22412

в това число:
Вземания от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

22413

Вземания от предприятия, в които застрахователят има дялово участие

22414

Общо за група I

22410

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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АКТИВ
Раздели, групи, статии
а
II.Вземания от презастрахователни операции

Код на
реда
б
22420

в това число:
Вземания от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Вземания от предприятия, в които застрахователят има дялово участие
III.Други вземания

22421
22422
22430

в това число:
Вземания от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

22433

Вземания от предприятия, в които застрахователят има дялово участие

22434

Общо за раздел Г

22400

Га. Дял на презастрахователите в техническите резерви
1.

Дял на презастрахователите в пренос-премиен резерв

22441

2.

Дял на презастрахователите в резерва за неизтекли рискове

22442

3.

Дял на презастрахователите в математически резерв

22443

4.

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания

22444

5.

Дял на презастрахователите в капитализираната стойност на пенсиите

22445

6.

Дял на презастрахователите в резерва за бонуси и отстъпки

22446

7.

Дял на презастрахователя в технически резерви по застраховки по живот, при които
инвестиционният риск се носи от притежателите на полици

22447

8. Дял на презастрахователите в други технически резерви

22448

Общо за раздел Га

22440

Д. Други активи
I.Други материални активи
1. Машини, съоръжения и оборудване

22511

2. Други

22512

Общо за група I

22510

II.Парични наличности и парични еквиваленти
1. Парични наличности по банкови сметки

22521

2. Парични наличности по каса

22522

3. Парични еквиваленти

22523

Общо за група IІ

22520

III.Други

22530

Общо за раздел Д

22500

Е. Разходи за бъдещи периоди и натрупан доход
I.Натрупана лихва и рента /наем/

22610

II.Отсрочени аквизиционни разходи

22620

III.Други разходи за бъдещи периоди и натрупан доход

22630

Общо за раздел Е

22600

Сума на актива (А+Б+В+Г+Га+Д+Е)

22000

Ж. Условни активи

22700

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Капитал и резерви
I. Записан акционерен капитал или еквивалентни фондове

23110

в това число:
Записан, но невнесен капитал
Изкупени собствени акции

23111
23112

II. Премии от емисии

23120

IІІ. Преоценъчен резерв

23130

IV. Резерви

23140

V. Неразпределена печалба

23150

VI. Непокрита загуба

23160

VIІ. Печалба / загуба за финансовата година

23170

Общо за раздел А

23100

Б. Подчинени пасиви

23200

Ба. Фонд за бъдещо разпределение

23210

В. Технически резерви
1. Пренос-премиен резерв

23311

2. Резерв за неизтекли рискове

23320

3. Математически резерв

23331

4. Резерв за предстоящи плащания

23341

5. Запасен фонд

23350

6. Капитализирана стойност на пенсиите

23361

7. Резерв за бъдещо участие в дохода

23370

8. Резерв за бонуси и отстъпки

23380

9. Други технически резерви

23391

Общо за раздел В

23301

Г. Резерви по застраховка "ЖИВОТ", свързана с инвестиционен фонд

23410

Г1. Други резерви
1. Резерви за пенсии и други подобни задължения

23431

2. Резерви за данъци

23432

3. Други резерви

23433

Общо за раздел Г1

23430

Д. Депозити, получени от презастрахователи

23500

Е. Задължения
I. Задължения по преки застрахователни операции

23610

в това число:
Задължения към дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

23611

Задължения към предприятия, в които застрахователят има дялово участие

23612

II. Задължения по презастрахователни операции

23620

в това число:
Задължения към дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Задължения към предприятия, в които застрахователят има дялово участие

23621
23622

III. Облигационни заеми

23630

1. Конвертируеми заеми

23633

в това число:
Задължения към дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

23634

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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ПАСИВ
Код на
реда

Раздели, групи, статии
а

б

Задължения към предприятия, в които застрахователят има дялово участие
2. Други облигационни заеми

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

23635
23636

в това число:
Задължения към дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Задължения към предприятия, в които застрахователят има дялово участие
IV. Задължения към кредитни институции

23637
23638
23640

в това число:
Задължения към дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Задължения към предприятия, в които застрахователят има дялово участие
V. Други задължения

23641
23642
23650

в това число:
Задължения към дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

23657

Задължения към предприятия, в които застрахователят има дялово участие

23658

Задължения към персонала

23651

Задължения към бюджета

23654

Задължения към социалното осигуряване

23652

Общо за раздел Е

23600

Ж. Натрупвания и доход за бъдещи периоди
І. Дял на презастрахователите в отсрочените аквизиционни разходи

23710

ІІ. Други натрупвания и доход за бъдещи периоди

23720

Общо за раздел Ж

23700

Сума на пасива (А+Б+Ба+В+Г+Г1+Д+Е+Ж)

23000

З. Условни пасиви

23800

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА 2019 ГОДИНА
Показатели

Код на
реда

а

б

I. Технически отчет - общо застраховане
1. Спечелени премии, нетни от презастраховане
Брутни начислени (записани) премии
в т.ч. върнати премии и отписани вземания по предсрочно прекратени договори,
сключени през отчетния период (приспаднати от брутните начислени премии)
Отстъпени премии на презастрахователи
Промяна в брутния размер на пренос-премийния резерв (+/-)
в т.ч. допълнителна сума за неизтекли рискове
Промяна в дела на презастрахователите в пренос-премийния резерв (+/-)
2. Разпределен приход от инвестиции, пренесен от нетехническия отчет (код 26600)
3. Друг технически приход, нетен от презастраховане
4. Възникнали претенции, нетни от презастраховане
Изплатени претенции, нетни от презастраховане
Брутна сума
Дял на презастрахователите
Промяна в брутната сума на резерва за предстоящи плащания (+/-)
Промяна в дела на презастрахователите в резерва за висящи плащания (+/-)
5. Промени в други технически резерви, нетни от презастраховане, които не са показани
в други позиции
Промяна в брутната сума на други застрахователни резерви (+/-)
Промяна в дела на презастрахователите в други застрахователни резерви (+/-)
6. Бонуси, отстъпки и участие в положителния финансов резултат, нетни от презастраховане
7. Нетни оперативни разходи
Аквизиционни разходи
в т.ч. аквизационни комисионни
Промяна в отсрочените аквизиционни разходи (+/-)
Административни разходи
Презастрахователни комисиони и участие в печалбата
Общозастрахователни дружества
Презастрахователни дружества
8. Други технически разходи, нетни от презастраховане
в т.ч. върнати премии и отписани вземания по предсрочно прекратени договори,
сключени през предходни отчетни периоди
9. Промяна в запасния фонд (+/-)
10. Междинен сбор - салдо на техническия отчет по общо застраховане
(1+2+3-4-5-6-7-8+9)
ІІ. Технически отчет - животозастраховане
1. Спечелени премии, нетни от презастраховане
Брутни начислени (записани) премии
в т.ч. върнати премии и отписани вземания по предсрочно прекратени договори,
сключени през отчетния период (приспаднати от брутните начислени премии)
Отстъпени премии на презастрахователи
Промяна в брутния размер на пренос- премийния резерв (+/-)
Промяна в дела на презастрахователите в пренос- премийния резерв (+/-)
2. Приход от инвестиции
Приход от дялови участия
в т.ч. приход, от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Приход от други инвестиции
в т.ч. приход, от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Приход от земя и сгради
Приход от други инвестиции
Положителни разлики от преоценка на стойността на инвестициите
Печалби от реализацията на инвестиции
3. Друг технически приход, нетен от презастраховане

24100
24110
24111
24120
24130
24131
24140
24200
24300
24400
24410
24411
24412
24420
24430
24500
24510
24520
24600
24700
24710
24711
24720
24730
24740
24741
24742
24800
24801
24900
24000
25100
25110
25111
25120
25130
25140
25200
25210
25211
25220
25225
25221
25222
25230
25240
25400

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

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Показатели

С Т Р. 8 1
Код на
реда

а

б

4. Възникнали претенции, нетни от презастраховане
Изплатени суми и обезщетения
Брутна сума
Дял на презастрахователите
Промяна в резерва за предстоящи плащания
Брутна сума (+/-)
Дял на презастрахователите (+/-)
5. Промяна в други технически резерви, нетна от презастраховане, която не е отразена в
други позиции
Математически резерв, нетен от презастраховане
Брутна сума (+/-)
Дял на презастрахователите (+/-)
Други застрахователни резерви, нетни от презастраховане (+/-)
Брутната сума (+/-)
Дял на презастрахователите (+/-)
6. Бонуси, отстъпки и участие в положителния финансов резултат, нетни от презастраховане
7. Нетни оперативни разходи
Аквизиционни разходи
в т.ч. аквизационни комисионни
Промяна в отсрочените аквизиционни разходи (+/-)
Административни разходи
Презастрахователни комисиони и участие в печалбата
8. Разходи по инвестиции
Разходи по управление на инвестициите, включително лихви
Отрицателни разлики от преоценка на стойността на инвестициите
Загуби от реализацията на инвестиции
9. Други технически разходи, нетни от презастраховане
в т.ч. върнати премии и отписани вземания по предсрочно прекратени договори,
сключени през предходни отчетни периоди
10. Разпределен приход от инвестиции, пренесен в нетехническия отчет (код 26400)
10а. Прехвърляне към или от Фонда за бъдещо разпределение
11. Междинен сбор - салдо на техническия отчет по животозастраховане
(1+2+3-4-5-6-7-8-9-10+10a)
ІII. Нетехнически отчет
1. Салдо по техническия отчет - общо застраховане (код 24000)
2. Салдо по техническия отчет - животозастраховане (код 25000)
3. Приходи от инвестиции
Приход от дялови участия
в т.ч. приход, от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Приход от други инвестиции
в т.ч. приход, от дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Приход от земя и сгради
Приход от други инвестиции
Положителни разлики от преоценка на стойността на инвестициите
Печалби от реализацията на инвестиции
4. Разпределен приход от инвестиции, пренесен от технически отчет по животозастраховане (код 25970)
5. Разходи по инвестиции
Разходи по управление на инвестициите, включително лихви
Отрицателни разлики от преоценка на стойността на инвестициите
Загуби от реализацията на инвестиции
6. Разпределен приход от инвестиции, пренесен в технически отчет по общо застрахо
ване (код 24200)
7. Друг приход
8. Други разходи, включително преоценки на стойности
9. Печалба или загуба от присъщи дейности (+/-) (1+2+3+4-5-6+7-8)
10. Извънредни приходи
11. Извънредни разходи
12. Извънредна печалба или загуба (+/-) (10-11)
13. Корпоративен данък
14. Други данъци
15. Печалба или загуба за финансовата година (+/-) (9+12-13-14)

25500
25510
25511
25512
25520
25521
25522
25600
25610
25611
25612
25620
25621
25622
25700
25800
25810
25811
25820
25830
25840
25900
25910
25920
25930
25960
25961
25970
25980
25000
26100
26200
26300
26310
26311
26320
26325
26321
26322
26330
26340
26400
26500
26510
26520
26530
26600
26700
26800
26900
26910
26920
26930
26940
26950
26000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Раздел І. Технически отчет - общо застраховане (код на реда 24730)
Код на
реда

Показатели
а
Административни разходи (код 24730)
Материали и външни услуги
в т.ч. плащания на агенции за набиране на персонал
Възнаграждения
Осигуровки
Амортизация
Други административни разходи
в т.ч. разходи за командировки

б
24750
24751
24758
24752
24753
24754
24755
24759

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

Раздел ІІ. Технически отчет - животозастраховане (код на реда 25830)
Код на
реда

Показатели
а

б

Административни разходи (код 25830)
Материали и външни услуги
в т.ч. плащания на агенции за набиране на персонал
Възнаграждения
Осигуровки
Амортизация
Други административни разходи
в т.ч. разходи за командировки
Самостоятелни позиции:
Приход от лихви
в това число:
Приход от лихви от резидентни търговски банки
Приход от лихви от други финансови институции (вкл. от застрахователи)
Приход от лихви по търговски вземания
Разходи за лихви
в това число:
Начислени лихви към резидентни търговски банки
Начислени лихви към други финансови институции (вкл. към застрахователи)
Начислени лихви по търговски задължения
Положителни разлики от промяна на валутни курсове
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

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

25850
25851
25858
25852
25853
25854
25855
25859
25860
25865
25861
25862
25870
25875
25871
25872
25880
25890

Раздел ІІІ. Нетехнически отчет
Код на
реда

Показатели
а
Приход от лихви
в това число:
Приход от лихви от резидентни търговски банки
Приход от лихви от други финансови институции (вкл. от застрахователи)
Приход от лихви по търговски вземания
Разходи за лихви
в това число:
Начислени лихви към резидентни търговски банки
Начислени лихви към други финансови институции (вкл. към застрахователи)
Начислени лихви по търговски задължения
Положителни разлики от промяна на валутни курсове
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

б
26960

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

26965
26961
26962
26970
26975
26971
26972
26980
26990

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

а
Баланс към 1 януари
Преоценка на ДМА
Увеличение
Намаление
Преоценка на инвестиции
Увеличение
Намаление
Отчетена печалба (загуба) за периода
Разпределение на печалба през годината
Дивиденти
Записан капитал
Резерви
Други
Покриване на загуби през годината
Изменение на капитала за сметка на собствениците
Увеличение
Намаление
Изкупени собствени акции (-)
Промени в счетоводната политика
Други изменения в собствения капитал
Баланс към 31 декември

Показатели

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

1

2

4

5

Печалба

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Резерви

6

Загуба

Дата:

(телефон)

(подпис)

7

Общо

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

3

Преоценъчен
резерв

ДЪРЖАВЕН

71610
71611
71612
71620
71630
71640
71650

б
71540
71550
71551
71552
71560
71561
71562
71570
71580
71581
71582
71583
71584
71590

Записан акционерен
Код на
капитал и еквивалентни Премии от емисии
реда
фондове

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА
Наименование на паричните потоци
а
А. Парични потоци от оперативна дейност
Получени премии

Код на
реда
б

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

0510

Пряко застраховане

0511

Получени презастрахователни премии

0512

Платени презастрахователни премии

0515

Платени обезщетения и суми

0520

Пряко застраховане

0521

Активно презастраховане

0522

Възстановени суми от презастрахователи

0525

Плащания на доставчици и служители

0530

Платени аквизиционни разходи

0535

Платени такси и вноски

0540

Получени дивиденти

0545

Получени лихви

0550

Получени наеми

0555

Платени данъци върху премиите и приходите

0560

Други парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от оперативна дейност (А)

0565
0500

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
Постъпления от продажби на акции

0610

Постъпления от правителствени ценни книжа

0620

Постъпления от други ценни книжа с фиксиран доход

0630

Покупка на акции

0640

Покупка на правителствени ценни книжа

0650

Покупка на други ценни книжа с фиксиран доход

0660

Други парични потоци от инвестиционна дейност
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (Б)

0670
0600

В. Парични потоци от финансова дейност
Платени дивиденти

0710

Платени лихви

0720

Постъпления от емитирани ценни книжа

0730

Плащания за обратно изкупени ценни книжа

0740

Парични потоци, свързани с получени заеми

0750

Парични потоци, свързани с предоставени заеми

0760

Други парични потоци от финансова дейност

0770

Нетни парични потоци от финансова дейност (В)

0700

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

0800

Д. Парични средства в началото на периода

0850

Е. Парични средства в края на периода

0900

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

6150
6130
6160
6100

б

Код на
реда

6256

4. Дългови ценни книжа, издадени от
предприятия, в които застрахователят
има значително дялово участие, както и
предоставените им заеми

Общо (А+ Б)

Общо за Б

Други заеми

Търговски заеми

6257
6258
6260
6270

6255

3. Други дялови участия

в това число:

6254

в други предприятия

2. Дългови ценни книжа, издадени от
свързани предприятия

6251
6252
6253

6250

1

в началото
на периода
2

на постъпилите
през периода
3

4

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

Отчетна стойност на дълготрайните активи

5

увеличение
7

8

10

11

в края на
периода
(8+9-10)

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

9

отписана
през
периода

Амортизация
начислена през
периода
12

увеличение
13

Дата:

намаление

Последваща оценка

14

(телефон)

(подпис)

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

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

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Съставител:

Ръководител:

6

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

Последваща
оценка

СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИТЕ АКТИВИ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

в свързани предприятия

1. Акции и дялове

II. Инвестиции в свързани предприятия и
значителни дялови участия

Земя, вкл. използвана за собствени нужди

I. Земя и сгради

6210
6211
Сгради, вкл. използвани за собствени нужди 6212

Б. Инвестиции

Общо за A

III. Други

II. Репутация

I. Програмни продукти

A. Нематериални активи

а

Показатели

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

БРОЙ 4
С Т Р. 8 5

0130

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

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0210

Компютърен софтуер

0200

0120

Проучване и оценка на полезни изкопаеми

1

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

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

0110

Научноизследователска и развойна дейност

0100

б

а

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

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2019 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

86

Продукти от развойна дейност

Код на
реда

Показатели

Раздел I. Нематериални активи

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

б

0317

0320

Сгради

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

Съоръжения и други

Транспортни средства

0350

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

0323

0316

Други

0322

0315

Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята

Други сгради

0314

Подобрения върху земите

0321

0313

Други земи и свързаните с тях повърхностни води

Сгради жилищни

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 нежилищни

0311

Обработваеми земи

0310

0300

а

Земи под сгради и постройки

Земи

Земи и сгради

Код на
реда

Показатели

Раздел II. Дълготрайни материални активи

БРОЙ 4
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 7

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:

88

* 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 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9
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.

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
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 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1
(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.

92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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

20220

20225

20230

Застраховка на превозни средства

Застраховка на товари по време на превози

Застраховка “Пожар” и “Природни бедствия”

20235

20240

20245

20250

20255

20260

20000

Застраховкa “Други вреди на имущество”

Застраховкa “Гражданска отговорност” на превозни средства

Застраховка “Обща гражданска отговорност”

Застраховки на кредити, гаранции и разни финансови загуби

Застраховка на правни разноски

Помощ при пътуване

Общо

20231

20215

Застраховкa “Заболяване”

1

2

3

4

7

8

в т. ч. със
седалище
извън страната

(име, презиме, фамилия)

9

общо

(име, презиме, фамилия)

общо
10

в т. ч. със
седалище
извън страната

Получени обезщетения по
пасивно презастраховане
по договори, приети от
презастрахователи

Дата:

11

общо

(телефон)

(подпис)

12

в т. ч. със
седалище
извън страната

Изплатени обезщетения по
активно презастраховане на
застрахователи

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

6

в т. ч. със
седалище
извън страната

Ръководител:
Съставител:

5

общо

Начислени премии по активно
презастраховане по договори,
приети от застрахователи

ДЪРЖАВЕН

в т. ч. застраховка “Пожар”

20210

Застраховка “Злополука”

20170

Застраховка “Злополука”

20180

20150

Операции за капитализация

20200

20130

Животозастраховане (свързано с инвестиционни фондове)

Общо застраховане

20120

Застраховане за брак и раждане

Застраховка “Заболяване”

20110

Животозастраховане

б

20100

а

в т. ч. на
населението

общо

в т. ч. от
населението

общо

Отстъпени премии по пасивно
презастраховане по договори,
пласирани на презастрахователи

Активно и пасивно презастраховане

94

Животозастраховане

Код на
реда

Класове застраховки

Начислени застрахователни
обезщения

Брутен размер на начислените
застрахователни премии

Общо

( Левове )

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

СПРАВКА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ ЗА 2019 ГОДИНА

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

С Т Р.
БРОЙ 4

БРОЙ 4
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УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички застрахователни и презастрахователни предприятия, получили лиценз.
Групирането на видовете застраховки е съобразено с класификацията по раздели I и II, от приложение №1 от Кодекса за застраховане.
В колони 1 и 2 се попълва брутният размер на застрахователните премии, включително отстъпените на презастрахователи премии и получените премии по активно презастраховане. Сумата се посочва преди облагането й с данък.
Застраховките на превозни средства (код 20220) включват: застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови; застраховка на
релсови превозни средства; застраховка на летателни апарати и застраховка на плавателни съдове, съгласно Кодекса за застраховане.
Застраховки „Гражданска отговорност на превозни средства“ (код 20240) включват: застраховки „Гражданска отговорност“, свързани с
притежаването и използването на моторни превозни средства, летателни апарати и плавателни съдове, съгласно Кодекса за застраховане.
Застраховки на кредити, гаранции и разни финансови загуби (код 20250) включват: застраховка на кредити; застраховка на гаранции и
застраховка на разни финансови загуби, съгласно Кодекса за застраховане.

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

СПРАВКА ЗА НАЧИСЛЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД И ИЗПЛАТЕНИ ПРЕТЕНЦИИ
ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 83, АЛ. 1 ОТ ЗЗО ЗА 2019 ГОДИНА

Пакети от здравни дейности/услуги

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

А. Начислен премиен приход
Подобряване на здравето и предпазване от заболяване

011

Извънболнична медицинска помощ

012

Болнична медицинска помощ

013

Стоматологични услуги

014

Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на
медицинска помощ

015

Възстановяване на разходите

016

Други здравноосигурителни пакети

017

Общо за раздел А

010

Б. Изплатени претенции
Подобряване на здравето и предпазване от заболяване

021

Извънболнична медицинска помощ

022

Болнична медицинска помощ

023

Стоматологични услуги

024

Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на
медицинска помощ

025

Възстановяване на разходите

026

Други здравноосигурителни пакети

027

Общо за раздел Б

020

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА ЗА БРУТНИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ ЗА 2019 Г.
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ,
НАЧИСЛЕНИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
Показатели
а
Брутни начислени застрахователни премии по институционални сектори

Код на
реда

Хил. левове

б

1

800

Нефинансови предприятия

810

Финансови предприятия

820

Българска народна банка

821

Търговски банки

822

Други финансови посредници, с изключение на застрахователни предприятия и пенсионни фондове

823

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

824

Застрахователи и пенсионни фондове

825

Застрахователи

826

Пенсионни фондове

827

Държавно управление

830

Централно държавно управление

831

Местно държавно управление

832

Социалноосигурителни фондове

833

Организации с нестопанска цел (фондации, творчески съюзи, синдикални организации и други)

840

Домакинства (физически лица)

850

Останал свят (нерезидентни единици)

860

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 застрахователните предприятия, извършващи дейности по общо застраховане.
Сектор “Нефинансови предприятия” включва всички единици, чиято основна дейност е производство и пазарна реализация на стоки
и оказване на нефинансови услуги с цел реализиране на печалба.
Сектор “Финансови предприятия” включва:
- Българска народна банка
- Търговските банки
- Други финансови посредници, с изключение на застрахователи и пенсионни фондове - инвестиционни дружества, управляващи
дружества, договорни фондове, инвестиционни посредници, национални инвестиционни фондове и лица, управляващи алтернативни
инвестиционни фондове, които са получили разрешение за осъществяване на сделки, свързани с ценни книжа. Включват се също
и предприятията, ангажирани с финансов лизинг, корпорациите, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи
кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании, които само контролират и направляват група от поделения, основно
ангажирани с финансово посредничество и/или със спомагателни финансови дейности, но които сами по себе си не са финансови
предприятия.
- Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни и
други финансови посредници.
- Застрахователи и пенсионни фондове - застрахователни дружества (общозастрахователни, животозастрахователни, презастрахователни) и
пенсионни фондове.
Сектор “Държавно управление” включва:
- Централно държавно управление - 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 - всички общини като единици на публичната администрация.
- Социалноосигурителни фондове - институционални единици, които управляват социалноосигурителни схеми - Национален
осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса, Учителски пенсионен фонд.
Сектор “Организации с нестопанска цел (фондации, творчески съюзи, синдикални организации и други)” 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.
Сектор “Домакинства (физически лица)” включва лица или групи от лица като потребители и производители на стоки предимно за
собствена крайна употреба; еднолични търговци, водещи едностранни счетоводни записвания.
Сектор “Останал свят (нерезидентни единици) ” включва всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции
с резидентни единици или имащи други икономически връзки с резидентни единици. Резидентите на страната са дефинирани като
единици, чийто център на икономически интерес е на територията на страната, седалището им е разположено на същата територия и имат
организирано производство, в което участват. Клоновете на резидентни единици в чужбина, чийто център на интерес е на територията на
друга страна, се третират като нерезиденти.

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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С Т Р. 9 9
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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. (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.

102
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БРОЙ 4

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
а
Получени субсидии
Субсидии върху продуктите
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Субсидии върху производството
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Получени инвестиционни помощи
в т.ч. от Европейския съюз*
Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии
в т.ч. от Европейския съюз*

Код на реда

Сума - хил. лв.

б

1

2500
2510
2511
2512
2520
2521
2522
2600
2610
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:

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.
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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

2323

2324
2325
2330

Дългосрочни

2331

Краткосрочни

2332

II. Държавни ценни книжа
Дългосрочни
Краткосрочни

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 г.
3

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5
(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 г.
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

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

2374
2375
2377
2380

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2381

х

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

2382

х

2384
2385

х
х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

х

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

х

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

2383

х

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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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 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7

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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БРОЙ 4

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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222

223

224

Международни организации

Други чуждестранни източници

229

- други чуждестранни предприятия

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

а

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели

3

Медицински и Селскостопани ветериздравни науки ски
нарни науки
4
5

(Хил. левове)

1

Отчет

(Хил. левове)

Хуманитарни
науки и изкуства
7
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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

2

Технически
науки
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Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата

130

Разходи за приложни изследвания
Разходи за експериментални разработки

121

120

111

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

1

б
100
110

Общо

Естествени
науки

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

110

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: .........................................................
...............................................................................................

С Т Р.
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321

Друг персонал, зает с НИРД

1

421

Друг персонал, зает с НИРД

1

2

в т.ч.
жени

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

(Среден брой през годината)

ВЕСТНИК

Средният брой през годината се изчислява чрез сумиране на броя на лицата, заети с НИРД, за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
*Преизчисляването в еквивалент на пълна заетост се извършва на базата на продължителността на работното време, ангажирано с НИРД, през годината. Например:
- ако 3 лица са използвали половината от годишния си фонд работно време за осъществяване на научни разработки (50%), то еквивалентът на тяхната заетост с НИРД е = (3 x 0,5) = 1,5;
- ако 2 лица са използвали 20% от годишния си фонд работно време за осъществяване на научни разработки, то еквивалентът на тяхната заетост с НИРД е = (2 x 0,2) = 0,4;
- ако 1 лице, заето с НИРД, е работило само през половината година, то еквивалентът на неговата заетост с НИРД е = (1 x 0,5) = 0,5.

411

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

401

420

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

410

Друг персонал, зает с НИРД

400

б

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

а

общо

3

общо

Естествени
науки

Селскостопански
и ветеринарни
науки

ДЪРЖАВЕН

Код на
реда

Общо

2

в т.ч.
жени

Общо
общо

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

311

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

БРОЙ 4
С Т Р. 1 1 1

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

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

616

На държава от Африка

615

614

613

612

611

610

б

Код на
реда

(Среден брой през годината)

112

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)

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 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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Приложение 6

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

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

Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички специализирани инвестиционни предприятия: управляващи дружества и
управляваните от тях колективни инвестиционни схеми (договорни фондове и инвестиционни дружества), акционерни дружества със
специална инвестиционна цел, инвестиционни посредници, национални инвестиционни фондове и лица, управляващи алтернативни
инвестиционни фондове, които са получили разрешение за осъществяването на сделки, свързани с финансови инструменти, по реда на
действащото законодателство, 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.

Справка за група предприятия през 2019 година

4.

Баланс към 31.12. 2019 година

5.

Отчет за доходите 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 таксите и комисионните, начислени за 2019 година

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 научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2019 година

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

БРОЙ 4
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 дейността си ?
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

* Попълва се за Столична община и градовете Пловдив и Варна.
** В първата клетка се изписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.
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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. Местонамиране (държава) на крайния (ултимативния) чуждестранен собственик на предприятието
Държава
Код на държавата (ISO)
Попълва се държавата, в която е резидент ултимативния чуждестранен собственик (при предприятия група това е последното
предприятие, осъществяващо контрол, което не е собственост на друго предприятие).
V. Икономическа дейност

№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
приходите от дейността
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
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VI. Вид на инвестиционното предприятие

№

Вид на инвестиционното предприятие

1.

Инвестиционен посредник

2.

Инвестиционно дружество

3.

Управляващо дружество

4.

Договорен фонд

5.

АДСИЦ - секюритизиращ в недвижими имоти

6.

АДСИЦ - секюритизиращ във вземания

7.

Национални инвестиционни фондове

8.

Алтернативен инвестиционен фонд

Отбележете със знак “X”
вида на инвестиционното
предприятие

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 консолидиране
Вашето предприятие задължено ли е да съставя консолидиран финансов отчет?
ДА

НЕ

IX. 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.

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
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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
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)
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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 69500, к.1 от „Отчет за доходите”.
“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 за местната единица – хил. лева. Сумата от разходите за възнаграждения за всички въведени местни
единици да е равна на сумата от разходите за възнаграждения на предприятието - код 69124, к.1 от „Отчет за доходите”..
“Размер на направените инвестиции” за местната единица - хил. лева. Сумата от размера на направените инвестиции във всички
въведени местни единици да е равна на направените инвестиции общо за предприятието. Инвестициите на предприятието включват
действително извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи - код 4500, к.3 от “Справка за разходите за
придобиване на дълготрайни материални активи”.
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СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

БРОЙ 4
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
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С Т Р. 1 2 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.
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българска)
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БРОЙ 4
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 5

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

126
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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

С Т Р. 1 2 7
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

С Т Р.

128

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

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

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

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

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

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

99

Дейности на екстериториални организации и служби

БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 9
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

БАЛАНС КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Нетекущи активи
I. Нетекущи финансови активи
Капиталови ценни книжа

62110

в това число:
Контролно участие

62111

Значително участие

62112

Дългови ценни книжа

62120

Държавни ценни книжа

62121

Облигации

62122

Други

62123

Инвестиционни имоти

62130

Вземания от свързани предприятия

62140

Вземания по заеми

62150

Компенсаторни инструменти

62160

Дялове на колективни инвестиционни схеми

62170

Други
Общо за група І

62180
62100

II. Нетекущи нефинансови активи
Дълготрайни материални активи

62210

Дълготрайни нематериални активи

62220

Общо за група ІІ

62200

Общо за раздел А

62000

Б. Текущи активи
I. Парични средства
Парични средства в каса
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Парични средства в разплащателна сметка
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Блокирани парични средства
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Банкови депозити
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Други парични средства
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Общо за група І

63110
63111
63120
63121
63130
63131
63150
63151
63140
63141
63100

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

130

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

II. Търговски инвестиции
Капиталови ценни книжа

63210

Дългови ценни книжа

63220

Държавни ценни книжа

63221

Облигации

63222

Други

63223

Компенсаторни инструменти

63230

Деривати

63240

Дялове на колективни инвестиционни схеми

63250

Финансови инструменти по репо-сделки

63270

Други

63260

Общо за група ІІ

63200

III. Нефинансови активи
Материални запаси

63310

Вземания

63320

в т.ч. от свързани предприятия

63321

Общо за група ІІІ

63300

IV. Разходи за бъдещи периоди

63400

Общо за раздел Б

63000

В. Получени чужди активи
I. Финансови инструменти на клиенти
Акции

64110

Компенсаторни инструменти

64120

Дялове на колективни инвестиционни схеми

64130

Дългови ценни книжа

64150

Други

64140

Общо за група І

64100

II. Парични средства на клиенти
Парични средства в каса
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута
Парични средства в разплащателна сметка
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута

64210
64211
64220
64221

Общо за група ІІ

64200

Общо за раздел В

64000

Сума на актива (А+Б+В)

64500

Г. Условни активи

64600

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 1

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Собствен капитал
I. Основен капитал
Записан капитал
Акционерен капитал

65110
65111

Акции котирани на финансовите пазари

65115

Акции некотирани на финансовите пазари

65116

Други видове основен капитал

65112

Невнесен капитал

65120

Изкупени собствени акции

65130

Общо за група I

65100

II. Резерви
Премийни резерви при емитиране на акции

65210

Резерв от последващи оценки на активите и пасивите

65220

Целеви резерви

65230

Общи

65231

Специални

65232

Други

65233

Общо за група IІ

65200

III. Преоценки

65300

IV. Финансов резултат
От предходни години

65410

Неразпределена печалба

65411

Непокрита загуба

65412

Текуща печалба (загуба)

65420

Общо за група IV

65400

Общо за раздел А

65000

Б. Нетекущи пасиви
I. Нетекущи задължения
Задължения към свързани предприятия

66110

Задължения към финансови предприятия

66120

в т. ч. към банки

66121

Задължения по търговски заеми

66130

Задължения по получени аванси

66140

Отсрочени данъци

66150

Други нетекущи задължения

66160

Общо за група I

66100

Общо за раздел Б

66000

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

132

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

В. Текущи пасиви
I. Текущи задължения
Задължения към свързани предприятия

67105

Задължения свързани с дивиденти

67110

Задължения в ценни книжа

67115

Задължения към финансови предприятия

67120

в т. ч. към банки

67121

Задължения към доставчици

67125

Задължения по търговски заеми

67130

в т. ч. по лизинг

67131

Задължения по получени аванси

67135

Задължения към персонала

67140

Данъчни задължения

67145

Задължения към осигурителни предприятия

67150

Задължения по репо-сделки

67160

Други

67155

Общо за група I

67100

II. Задължения по получени чужди активи
Задължения по ценни книжа на клиенти

67210

Задължения по парични средства на клиенти

67220

Други

67230

Общо за група IІ

67200

Общо за раздел В

67000

Г. Приходи за бъдещи периоди

68000

Сума на пасива (А+Б+В+Г)

68500

Д. Условни пасиви

68600

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 3
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Код на
реда

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

б

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

69111
69112
69113
69114
69110
69121
69122
69128
69123
69124
69126
69125
69129
69120
69100
69200
69300
69400
69411
69412
69410
69450
69490

Код на
реда

Наименование на приходите
а
A. Приходи от дейността
I. Финансови приходи
Приходи от дивиденти
Положителни разлики от операции с финансови активи
в т.ч. от последваща оценка
Положителни разлики от промяна на валутни курсове
Приходи от лихви
Други
Общо за група І
II. Нефинансови приходи
Общо за раздел А (I + II)
Б. Загуба от дейността
В. Общо приходи (I+II)
Г. Загуба преди облагане с данъци
Д. Нетна загуба (Г + III)
Всичко (Общо приходи + Д)

б

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

69511
69512
69519
69513
69514
69515
69510
69520
69500
69600
69700
69800
69850
69890
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

а
Салдо в началото на отчетния период
Промени в счетоводната политика
Грешки
Салдо след промени в счетоводната политика
и грешки
Изменение за сметка на собствениците
Емитиране
Обратно изкупуване
Нетна печалба/загуба за периода
Разпределение на печалбата
Дивиденти
Други
Покриване на загуба
Последващи оценки на дълготрайни
материални и нематериални активи
Увеличение
Намаление
Последващи оценки на финансови активи и
инструменти
Увеличение
Намаление
Други изменения в собствения капитал
Салдо към края на отчетния период
Промени от преводи на годишни финансови
отчети на предприятия в чужбина
Промени от преизчисляване на финансови
отчети при свръхинфлация
Собствен капитал към края на отчетния
период

Показатели

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

Премии от
емисии (премиен
резерв)
2

Резерв от
последващи
оценки
3
5

специални

Целеви резерви

Ръководител:
Съставител:

4

общи

Резерви

6

7

Печалба
8

Загуба

(име, презиме, фамилия)

други
9

Преоценки

Дата:

10

Общо
собствен
капитал

(подпис)

11

Малцинствено
участие

(Хил. левове)

62760

62750

62740

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

(телефон)

ВЕСТНИК

62710
62711
62712
62720
62730

ДЪРЖАВЕН

62690
62691
62692

1

Основен
капитал

Натрупана
печалба/загуба

134

62650
62651
62652
62660
62670
62671
62672
62680

62640

б
62610
62620
62630

Код на
реда

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2019 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

С Т Р.
БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2019 ГОДИНА
(Хил. левове)
Наименование на паричните потоци

Код на
реда

а

б

А. Парични потоци от специализирана инвестиционна дейност
І. Парични потоци от собствена инвестиционна
дейност
Парични потоци, свързани с текущи финансови
активи
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови
активи
Лихви, комисионни и други подобни
Получени дивиденти
Положителни и отрицателни валутни курсови
разлики
Други парични потоци от инвестиционна дейност
Общо за група І
II. Парични потоци от възложена инвестиционна
дейност
Парични потоци, свързани с ценни книжа на клиенти
Парични потоци, свързани с парични средства на
клиенти
Други парични средства от възложена
инвестиционна дейност
Общо за група ІІ
Общо за раздел А
Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти
Парични потоци, свързани с нетекущи активи
Лихви, комисионни и други подобни
Парични потоци, свързани с възнаграждения
Положителни и отрицателни валутни курсови
разлики
Плащания при разпределения на печалби
Платени и възстановени данъци върху печалба
Други парични потоци от неспециализирана
инвестиционна дейност
Общо за раздел Б
В. Парични потоци от финансова дейност
Емитиране, продажба и обратно изкупуване на акции
или дялове
Парични потоци, свързани с получени заеми
в т.ч. лихви
Лихви, комисионни, дивиденти и други
Положителни и отрицателни валутни курсови
разлики
Други парични потоци от финансова дейност
Общо за раздел В
Г. Изменение на паричните средства през периода
(А + Б + В)
Д. Парични средства в началото на периода
Е. Парични средства в края на периода
в т.ч. по безсрочни депозити

Текущ период

Предходен период

постъпления

плащания

нетен поток

постъпления

плащания

нетен поток

1

2

3

4

5

6

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

62311
62312
62313
62314
62315
62316
62310

62321
62322
62323
62320
62300

62410
62420
62430
62440
62450
62460
62470
62480
62400
62510
62520
62521
62530
62540
62550
62500
62600
62700
62800
62810

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

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
(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

11

в края на
периода
(8+9-10)
12

увеличение
13

намаление

Последваща оценка

14

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

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

ДЪРЖАВЕН

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

Отчетна стойност на нетекущите активи

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

136

в т. ч. предоставени аванси

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

0120

0130

Проучване и оценка на полезни изкопаеми

Други

0295

0296

0281

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

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

0280

Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги

Други

0271

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0270

0261

Разрешителни за предприемане на специфични дейности

0260

0250

Подлежащи на търгуване оперативни лизинги

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0240

Други продукти, обект на интелектуална собственост

0251

0230

Оригинали на развлекателни, литературни или художествени
творби

Разрешителни за използване на природни ресурси

0220

Бази данни

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

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

Постъпили
поради извънредни и други
събития*

3

Общо

Отчетна стойност

3а

3б

4

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

Излезли

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 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 4
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 7

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

138

Земи под сгради и постройки

Земи ( код 6211 )

0300

а

Земи и сгради ( код 6210 )

Код на
реда

Показатели

Раздел II. Дълготрайни материални активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

0572

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

2б

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

Отчетна стойност

3

Общо

Излезли

3а

Излезли чрез
продажба бартер,
безвъзмездно;
апортни вноски
3б

Излезли поради
извънредни и
други събития**
4

в края на
периода
(1+2-3)

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

Лице за контакт:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:

Дата:

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

0571

Сгради

0570

б

Код на
реда

Земя

Инвестиционни имоти

а

Показатели

Раздел III. Дългосрочни финансови активи

БРОЙ 4
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 9

С Т Р.

140

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

СПРАВКА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОННИТЕ, НАЧИСЛЕНИ ЗА 2019 ГОДИНА
(Левове)
Код на
реда

Показатели
а

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)
Нерезидентен сектор (Останал свят)**

2815
2820

Нефинансови предприятия

2821

Финансови предприятия

2822

Държавно управление

2823

Домакинства

2824

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)
Разходи за такси и комисионни

2825
2900

Резидентен сектор*

2910

Нефинансови предприятия

2911

Финансови предприятия

2912

Държавно управление

2913

Домакинства

2914

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)
Нерезидентен сектор (Останал свят)**

2915
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:

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

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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(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

(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)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ
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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:
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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
2500
2510

1

Получени субсидии
Субсидии върху продуктите
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Субсидии върху производството
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Получени инвестиционни помощи
в т.ч. от Европейския съюз*
Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии
в т.ч. от Европейския съюз*

2511
2512
2520
2521
2522
2600
2610
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:

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 5
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
(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

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

2374
2375
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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ВЕСТНИК
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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

С Т Р.

158

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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 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.

С Т Р.

160

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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.

222

223

224

Международни организации

Други чуждестранни източници

229

- други чуждестранни предприятия

1

Отчет

Медицински и Селскостопани ветериздравни науки ски
нарни науки
4
5

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

а

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

б

- 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)

а

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 4
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321

421

Друг персонал, зает с НИРД

1

2

в т.ч.
жени

3

общо
5

общо

3

общо
4

в т.ч.
жени

Висше
образование

4

в т.ч.
жени
6

в т.ч.
жени

Технически
науки

5

общо

9

общо
10

в т.ч.
жени

6

в т.ч.
жени

11

общо

7

общо

8

в т.ч.
жени

Професионални бакалаври, бакалаври и магистри

По образователна степен:

8

в т.ч.
жени

Доктори и
доктори на
науките

7

общо

Медицински и
здравни науки

13

общо

14

в т.ч.
жени

9

общо

10

в т.ч.
жени

Друго
образование

(Среден брой през годината)

12

в т.ч.
жени

Хуманитарни
науки и изкуства

ВЕСТНИК

Средният брой през годината се изчислява чрез сумиране на броя на лицата, заети с НИРД, за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
*Преизчисляването в еквивалент на пълна заетост се извършва на базата на продължителността на работното време, ангажирано с НИРД, през годината. Например:
- ако 3 лица са използвали половината от годишния си фонд работно време за осъществяване на научни разработки (50%), то еквивалентът на тяхната заетост с НИРД е = (3 x 0,5) = 1,5;
- ако 2 лица са използвали 20% от годишния си фонд работно време за осъществяване на научни разработки, то еквивалентът на тяхната заетост с НИРД е = (2 x 0,2) = 0,4;
- ако 1 лице, заето с НИРД, е работило само през половината година, то еквивалентът на неговата заетост с НИРД е = (1 x 0,5) = 0,5.

411

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

401

420

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

410

Друг персонал, зает с НИРД

400

б

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

а

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

Естествени
науки

(Среден брой през годината)

Обществени
науки

ДЪРЖАВЕН

Код на
реда

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

311

Друг персонал, зает с НИРД

1

общо

Общо

Селскостопански
и ветеринарни
науки

162

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.
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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)
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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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НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички пенсионноосигурителни дружества, които са лицензирани по реда на
действащото законодателство, 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.

Справка за група предприятия през 2019 година

4.

Баланс към 31.12.2019 година

5.

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

10.

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

11.

Справка за данъците и таксите през 2019 година

12.

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

13.

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

14.

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

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

С Т Р. 1 6 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 дейността си ?
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

* Попълва се за Столична община и градовете Пловдив и Варна.
** В първата клетка се изписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.
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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. Местонамиране (държава) на крайния (ултимативния) чуждестранен собственик на предприятието
Държава
Код на държавата (ISO)
Попълва се държавата, в която е резидент ултимативния чуждестранен собственик (при предприятия група това е последното
предприятие, осъществяващо контрол, което не е собственост на друго предприятие).
V. Фамилен бизнес
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?

ДА

НЕ

При пенсионно осигурителните дружества дейността на предприятието, независимо от големината му, е фамилен бизнес, когато е
изпълнено условието:
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.
Пол на лицето, което управлява фамилния бизнес:

МЪЖ

ЖЕНА

VI. Задължение за консолидиране
Вашето предприятие задължено ли е да съставя консолидиран финансов отчет?

ДА
НЕ
VII. 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, финансовите и извънредните 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.

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

БРОЙ 4
С Т Р. 1 6 9
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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
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)
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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 45000 от „Отчет за доходите”.
“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” за местната единица – хил. лева. Сумата от разходите за възнаграждения за всички въведени местни
единици да е равна на сумата от разходите за възнаграждения на предприятието - код 42140, к.1 от „Отчет за доходите”.
“Размер на направените инвестиции” за местната единица - хил. лева. Сумата от размера на направените инвестиции във всички
въведени местни единици да е равна на направените инвестиции общо за предприятието. Инвестициите на предприятието включват
действително извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи - код 4500, к.3 от “Справка за разходите за
придобиване на дълготрайни материални активи”.
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СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

БРОЙ 4
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

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 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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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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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

БРОЙ 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 9
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

БАЛАНС КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА
АКТИВ
Код на
реда

текуща година

предходна
година

а

б

1

2

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

32110

Сгради

32120

Машини и оборудване

32130

Транспортни средства

32140

Други нетекущи материални активи

32150

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане
Общо за група I

32160
32100

II. Нетекущи нематериални активи
Права върху собственост

32210

в т.ч. лицензии

32211

Програмни продукти

32220

Други нетекущи нематериални активи
Общо за група II

32230
32200

III. Нетекущи финансови активи
Финансови активи на собствени средства

32310

Дялово участие

32311

Ценни книжа

32312

Други нетекущи финансови активи

32313

Финансови активи на специализирани резерви

32320

Общо за група III

32300

ІV. Инвестиционни имоти

32400

V. Други нетекущи активи

32500

в това число:
Отсрочени данъчни активи
Разходи за бъдещи периоди
Общо за раздел А

32510
32520
32000

Б. Текущи активи
І. Материални запаси

33100

II. Текущи вземания
Вземания от свързани предприятия

33210

Вземания от клиенти и доставчици

33220

Съдебни и присъдени вземания

33230

Данъци за възстановяване

33240

Авансово платен данък

33250

Други текущи вземания
Общо за група II

Сума - хил. лв.

Раздели, групи, статии

33260
33200

С Т Р.

180

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

АКТИВ
Сума - хил. лв.

Раздели, групи, статии

Код на
реда

текуща година

предходна
година

а

б

1

2

III. Текущи финансови активи
Финансови активи на собствени средства

33310

Финансови активи в свързани предприятия

33311

Ценни книжа

33312

Други текущи финансови активи

33313

Финансови активи на специализирани резерви
Общо за група ІII

33320
33300

IV. Парични средства
Собствени парични средства
Парични средства в брой
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута
Парични средства по разплащателни сметки
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута
Парични средства по банкови депозити

33401
33410
33411
33420
33421
33430

- левовата равностойност на чуждестранната валута (от код 33430)

33431

- парични средства по банкови депозити със срок на падежа до 1 година
(от код 33430)

33435

Блокирани парични средства
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута
Парични еквиваленти
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута
Парични средства на специализираните резерви

33440
33441
33450
33451
33402

Общо за група IV

33400

V. Разходи за бъдещи периоди

33500

Общо за раздел Б

33000

СУМА НА АКТИВА (А+Б)

34000

В. Условни активи

34100

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 1

ПАСИВ
Сума - хил. лв.

Раздели, групи, статии

Код на
реда

текуща година

предходна
година

а

б

1

2

А. Собствен капитал
I. Основен капитал
Регистриран капитал

35110

Невнесен капитал

35120

Изкупени собствени акции
Общо за група I

35130
35100

IІ. Резерви
Премии от емисия

35210

Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

35220

Целеви резерви

35230

Общи резерви

35231

Други резерви

35232

Общо за група IІ

35200

ІІІ. Финансов резултат
Натрупана печалба (загуба)

35310

Неразпределена печалба

35311

Непокрита загуба

35312

Еднократен ефект от промяна в счетоводната политика

35313

Текуща печалба (загуба)

35320

Общо за група ІІІ

35300

Общо за раздел А

35000

Б. Специализирани резерви
Пенсионен резерв

36100

УПФ

36110

ДПФ

36120

Резерв за гарантиране на минимална доходност

36200

УПФ

36210

ППФ

36220

Общо за раздел Б

36000

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

37110
37120
37100

ІI. Други нетекущи пасиви
в това число:
Отсрочени данъчни пасиви

37210

Приходи за бъдещи периоди

37220

Общо за група II

37200

Общо за раздел В

37000

С Т Р.

182

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

ПАСИВ
Сума - хил. лв.

Раздели, групи, статии

Код на
реда

текуща година

предходна
година

а

б

1

2

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

38110

Пенсионен резерв към УПФ

38111

Пенсионен резерв към ДПФ

38112

Други

38113

Задължения към свързани предприятия

38120

Задължения към финансови предприятия

38130

в т.ч. към банки

38131

Задължения към доставчици и клиенти

38140

Задължения по търговски заеми

38150

Задължения към персонала

38160

Задължения към осигурителни предприятия

38170

Данъчни задължения

38180

Задължения по чл. 193, ал. 10 от КСО

38185

в това число:
За покриване на разликата до минималната доходност за УПФ

38186

За покриване на разликата до минималната доходност за ППФ

38187

Провизии

38190

Други текущи задължения

38195

Общо за група I

38100

II. Приходи за бъдещи периоди

38200

Общо за раздел Г

38000

СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

39000

Д. Условни пасиви

39100

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 3
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

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

42110

Разходи за външни услуги

42120

в това число:
За реклама

42121

За банка попечител

42122

За инвестиционни посредници

42123

За осигурителни посредници

42124

За плащания на агенции за набиране на персонал

42125

Разходи за амортизации

42130

Разходи за възнаграждения

42140

Разходи за осигуровки

42150

Разходи за командировки

42160

Други разходи

42170

в това число:
Обезценка на активи

42171

Провизии

42172

Общо за група І

42100

ІІ. Суми с корективен характер
Балансова стойност на продадени активи

42210

Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин

42220

Други суми с корективен характер
Общо за група ІІ

42230
42200

ІІІ. Разходи за управление на собствени средства
Разходи за лихви
в т.ч. за лихви към резидентни търговски банки
Разходи по операции с ценни книжа

42310
42311
42320

в това число:
От преоценка

42321

Комисионни на инвестиционни посредници

42322

Разходи по операции с чуждестранна валута

42330

Други разходи

42340

в т.ч. за инвестиционни имоти
Общо за група ІІІ

42341
42300

ІV. Разходи за инвестиране на специализираните резерви
Разходи за лихви
в т.ч. за лихви към резидентни търговски банки
Разходи по операции с ценни книжа

42410
42411
42420

в това число:
От преоценка

42421

Комисионни на инвестиционни посредници

42422

Разходи по операции с чуждестранна валута

42430

Други разходи

42440

в т.ч. за инвестиционни имоти
Общо за група ІV

42441
42400

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

184

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

V. Заделени специализирани резерви
Пенсионен резерв за УПФ

42510

Пенсионен резерв за ДПФ

42520

Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

42530

Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

42540

Разходи по чл. 193, ал.10 от КСО

42550

Покриване на разликата до минималната доходност за УПФ
Покриване на разликата до минималната доходност за ППФ

42551
42552

Общо за група V

42500

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

42000

Б. Печалба преди облагане с данъци

43100

VІ. Данъчен разход/приход

44500

В. Нетна печалба (Б - VІ)

44200

Всичко (Общо разходи за дейността + VI + В)

44000

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

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

45110

От ППФ

45120

От ДПФ

45130

От ДПФПС

45140

Общо за група І

45100

ІІ. Приходи от управление на собствени средства
Приходи от лихви
в т.ч. лихви от резидентни търговски банки
Приходи от дялово участие
в т.ч. дивиденти
Приходи от операции с ценни книжа
в т.ч. от преоценка

45210
45211
45220
45221
45230
45231

Приходи от операции с чуждестранна валута

45240

Други приходи

45250

в т.ч. от инвестиционни имоти
Общо за група ІІ

45251
45200

ІІІ. Приходи от инвестиране на специализирани резерви
Приходи от лихви
в т.ч. за лихви от резидентни търговски банки
Приходи от дялово участие
в т.ч. дивиденти
Приходи от операции с ценни книжа
в т.ч. от преоценка

45310
45311
45320
45321
45330
45331

Приходи от операции с чуждестранна валута

45340

Други приходи от финансови операции

45350

в т.ч. от инвестиционни имоти
Общо за група ІІІ

45351
45300

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 5

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

ІV. Освободени резерви за гарантиране на минималната доходност
На УПФ

45410

На ППФ

45420

Общо за група ІV

45400

Общо приходи от дейността А (І+ІІ+III+IV)

45000

Б. Загуба от дейността

46100

В. Нетна загуба (Б+VI)

47200

Всичко (Общо приходи от дейността + В)

47000

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

а
Салдо в началото на отчетния период
Промени в счетоводната политика
Грешки
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки
Изменение за сметка на собствениците
Увеличение
Намаление
Финансов резултат за текущия период (печалба/загуба)
Разпределение на печалбата
Дивиденти
Други
Покриване на загуба
Последващи оценки на активи и пасиви
Увеличение
Намаление
Последващи оценки на финансови активи и инструменти
Увеличение
Намаление
Други изменения в собствения капитал
Салдо към края на отчетния период
Промени от преводи на годишни финансови отчети на
предприятия в чужбина
Промени от преизчисляване на финансови отчети при
свръхинфлация
Собствен капитал към края на отчетния период

Показатели

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

(име, презиме, фамилия)

6

Загуба

Дата:

(телефон)

(подпис)

7

Общо собствен
капитал

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

5

Печалба

(име, презиме, фамилия)

Резерв от
Целеви резерви
последващи оценки
3
4

Ръководител:
Съставител:

Премии от емисии
(премиен резерв)
2

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

34250
34260

1

Основен
капитал

Натрупана
печалба/загуба

186

34240

б
34110
34120
34130
34140
34150
34151
34152
34160
34170
34171
34172
34180
34190
34191
34192
34210
34211
34212
34220
34230

Код на
реда

Резерви

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2019 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

С Т Р.
БРОЙ 4

31360
31370
31380
31390

Платени и възстановени данъци върху печалбата

Плащания при разпределения на печалби

Други парични потоци от основна дейност

31430
31440

Парични потоци, свързани с текущи финансови активи

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

31460

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)

31400

31461

Други парични потоци от инвестиционна дейност

2

плащания
3

нетен поток
4

постъпления
5

плащания

6

нетен поток

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

в т.ч. от инвестиционни имоти

31450

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

31441

31420

Парични потоци, свързани с нетекущи (дългосрочни) финансови активи

в т.ч. дивиденти

31410

Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

31300

31350

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

1

постъпления

Предходен период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)

31340

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

31316

Други
31330

31315

Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници

31314

Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

31320

31313

Пенсионен резерв за ДПФ

Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения

31312

Пенсионен резерв за УПФ

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

31311

Такси

Парични потоци от/към ПФ

31310

а

А. Парични потоци от оперативна дейност

б

Наименование на паричните потоци

Текущ период

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2019 ГОДИНА
Код на
реда

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

БРОЙ 4
С Т Р. 1 8 7

31700
31800

31570

Е. Парични средства в края на периода

31560

Други парични потоци от финансова дейност
31600

31550

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

Д. Парични средства в началото на периода

31540

Плащания на задължения по лизингови договори

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

31530

Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други

31500

31520

Парични потоци, свързани с получени заеми

Лице за контакт:

x

x

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

3

нетен поток

x

x

4

постъпления

Дата:

x

x

5

(телефон)

6

нетен поток

(подпис)

плащания

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

x

x

2

плащания

Предходен период

188

Всичко парични потоци от финансова дейност (В)

31510

1

б

Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците

постъпления

Код на
реда

Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа

В. Парични потоци от финансова дейност

а

Наименование на паричните потоци

Текущ период

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

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

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

11

в края на
периода
(8+9-10)
12

увеличение
13

намаление

Последваща оценка

14

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

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

ВЕСТНИК

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

1

в началото
на периода

Отчетна стойност на нетекущите активи

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

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

в т. ч. предоставени аванси

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

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

БРОЙ 4
С Т Р. 1 8 9

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
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Продукти от развойна дейност ( код 6110 )

а

Показатели

Раздел I. Нематериални активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 4

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 4
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 9 1

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:

192

* 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 4

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 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

С Т Р.

194

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
(Левове)

Предоставени заеми
Институционални сектори и подсектори

а

Код на
реда

б

Домакинства

221140

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

221150

Страни от ЕС, извън Еврозоната

Дължими заеми

Начислени
Начислени
приходи
разходи за
Към
Към
Към
Към
от лихви за
лихви за
31.12.2018 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:

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 5

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, 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
а
Получени субсидии
Субсидии върху продуктите
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Субсидии върху производството
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Получени инвестиционни помощи
в т.ч. от Европейския съюз*
Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии
в т.ч. от Европейския съюз*

Код на реда

Сума - хил. лв.

б

1

2500
2510
2511
2512
2520
2521
2522
2600
2610
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:

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.
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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
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(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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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

1000
1001
1002

x
x

x

Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите
и длъжностите от 1.01.2011 г.:
Ръководители

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

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

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo
време през
годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б

1

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

Напуснали през годината - общо

1840

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

1880

Отработени човекодни

1910

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

1911
1930
1931
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Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б

1

3100

Основна заплата за действително отработено време

3120

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

3130

в т.ч.

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

3133

Възнаграждение за платен отпуск

3140

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

3150

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО
в т.ч.

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

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

Код на
реда

3160

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

3161

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

3162

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

3163

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

3170

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

Част ІІ. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател (по чл.111 от КТ) и работещи собственици

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

x

x

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

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

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

1510

Наети лица по чл.111 от КТ за допълнителен труд

1530

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

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

206

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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 107а;
- 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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НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

Попълва се от приходната администрация

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

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

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички пенсионни фондове, учредени и управлявани от лицензирани
пенсионноосигурителни дружества, 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.

Баланс към 31.12.2019 година

3.

Отчет за доходите за 2019 година

4.

Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2019 година

5.

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

6.

Справка за брой членове, осигурителни вноски и осигурителни плащания към 31.12.2019 година

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

С Т Р. 2 0 9
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

I. Наименование на предприятието:

II. ЕИК и наименование на пенсионноосигурителното дружество, което го управлява
ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

Наименование на пенсионноосигурителното дружество

III. Вид на пенсионния фонд
№

Вид на пенсионния фонд

1.

Доброволен пенсионен фонд

2.

Професионален пенсионен фонд

3.

Универсален пенсионен фонд

4.

Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми

Отбележете със знак “X”
вида на пенсионния фонд
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

БАЛАНС КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Инвестиции
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Република България
Дялови ценни книжа

82110

Акции, права и варанти

82111

Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни
фондове

82112

Дългови ценни книжа

82120

Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка

82121

Корпоративни облигации

82122

Ипотечни облигации

82123

Общински облигации

82124

Хеджиращи инструменти
Общо за група I

82130
82100

II. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Република България
Дялови ценни книжа

82210

Акции, права и варанти

82211

Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни
фондове

82212

Дългови ценни книжа

82220

Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави и техните централни банки, от ЕЦБ
ЕИБ или международни финансови организации

82221

Корпоративни облигации

82222

Ипотечни облигации

82223

Общински облигации

82224

Хеджиращи инструменти
Общо за група II

82230
82200

III. Банкови депозити
Банкови депозити в Република България

82310

Банкови депозити извън Република България

82320

Общо за група III

82300

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

82410
82420

Общо за група IV

82400

Общо за раздел А

82000

Б. Парични средства
Парични средства на каса
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута
Парични средства по разплащателни сметки

83010
83011
83020

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 4
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АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

83000

Общо за раздел Б
В. Текущи вземания
Вземания свързани с инвестиции

84010

в това число:
Вземания от контрагенти от Република България, свързани с хеджиращи инструменти

84011

Вземания от чуждестранни контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

84012

Вземания по репо сделки

84013

Вземания, свързани с инвестиционни имоти

84014

Вземания от ПОД

84020

Други текущи вземания

84030

Общо за раздел В

84000

Сума на актива (А + Б + В)

85000

Г. Условни активи

85100

ПАСИВ
Код на
реда

Раздели, групи, статии
а

б

А. Резерв за гарантиране на минималната доходност

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

86000

Б. Нетекущи задължения
Нетекущи задължения към осигурени лица

87010

Нетекущи задължения към пенсионери

87020

Общо за раздел Б

87000

В. Текущи задължения
Текущи задължения към осигурени лица

88010

Текущи задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО

88060

Текущи задължения към пенсионери

88020

Текущи задължения към ПОД

88030

Задължения свързани с инвестиции

88040

в това число:
Задължения към контрагенти от Република България, свързани с хеджиращи инструменти

88041

Задължения към чуждестранни контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

88042

Задължения по репо сделки

88043

Задължения, свързани с инвестиционни имоти

88044

Други текущи задължения

88050

Общо за раздел В

88000

Сума на пасива (А + Б + В)

89000

Г. Условни пасиви

89100

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

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Сума - хил. лв.
Наименование на разходите

Код на реда

текуща
година

предходна
година

а

б

1

2

I. Разходи за инвестиции
Разходи за лихви

90110

в т.ч. лихви към резидентни търговски банки

90111

Разходи по операции с ценни книжа

90120

в това число:
От преоценка

90121

Комисионни на инвестиционни посредници

90122

Разходи по операции с чуждестранна валута

90130

Разходи по инвестиционни имоти

90140

Други разходи

90150

Общо за група I

90100

Положителен резултат от инвестиране на средства

90160

II. Доход
За осигурени лица

90410

За ПОД

90420

Общо за група II

90400

Всичко (I + II)

90000

Сума - хил. лв.
Наименование на приходите

Код на реда

текуща
година

предходна
година

а

б

1

2

I. Приходи от инвестиции
Приходи от дивиденти

91110

Приходи от лихви

91120

в т.ч. лихви от резидентни търговски банки

91121

Приходи от операции с ценни книжа

91130

в т.ч. от преоценка

91131

Приходи от операции с чуждестранна валута

91140

Приходи от инвестиционни имоти

91150

Други приходи

91160

Общо за група I

91100

Отрицателен резултат от инвестиране на средства

91170

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

91300

Общо приходи (І + ІІ)

91400

III. Отрицателен резултат

91500

Всичко (Общо приходи +ІII)

91000
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

а

* по арг. чл. 4б и чл. 124а от КСО

6800

6795

6900

6790

Други парични потоци

Г. Парични средства в края на периода

6780

Парични потоци свързани с инвестиционни имоти
6700

6770

Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

В. Парични средства в началото на периода

6760

Парични потоци от сделки с инвестиции

Б. Изменение на паричните средства през периода

6750

6745

Парични потоци от лихви

6744

Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, ЕЦБ или ЕИБ

Ръководител:
Съставител:

x

x

2

плащания

x

x

4

постъпления

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

3

нетен поток

x

x

5

Дата:

плащания

(телефон)

(подпис)

6

нетен поток

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

x

x

1

постъпления

Предходен период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ДЪРЖАВЕН

Парични потоци от дивиденти

6743

Други

6740

Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество
6742

6735

Парични потоци от/към ДОО

Пенсионен резерв

6730

Парични потоци от/към други пенсионни фондове

Резерв за гарантиране на минималната доходност

6725

Парични потоци, от/към ДФГУДПС (Сребърен фонд)*

6741

6720

Парични потоци, свързани с пенсионери

Такси

6710

Парични потоци, свързани с осигурени лица

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност

Код на
реда

Текущ период

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2019 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци

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

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

СПРАВКА ЗА БРОЙ ЧЛЕНОВЕ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И
ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА
Показатели
а

Код на реда
б

І. Членове на пенсионния фонд (Брой)
Осигурени лица
С периодични или еднократни вноски
Без вноски за годината
Пенсионери
Общо за група I
II. Осигурени лица, напуснали пенсионния фонд (Брой)
ІІI. Осигурителни вноски (Хил. левове)
Осигурителни вноски, получени по лични договори
Осигурителни вноски, получени по договори с работодател
Осигурителни вноски, получени от друг осигурител
Получени суми от друг пенсионен фонд
Получени суми от ДФГУДПС (Сребърен фонд)*
Общо за група III
ІV. Осигурителни плащания (Хил. левове)
Периодични пенсионни плащания
Еднократни плащания през годината на лица, придобили право на пенсия
в т.ч. прехвърлени суми към НОИ по чл. 69б от КСО и § 51 от ПЗР на ЗИД на КСО

Еднократно изплатени суми на осигурени лица
Прехвърлени суми към друг пенсионен фонд
Прехвърлени суми към ДФГУДПС (Сребърен фонд) за лицата по чл.4б от КСО
Прехвърлени суми към НОИ за лицата по чл.4в от КСО**
Общо за група IV
*по арг. чл. 129, ал. 14 от КСО
** по арг. чл. 129, ал. 13 и 17 от КСО

Отчет
1

6310
6311
6312
6320
6300
6400
6510
6520
6530
6540
6550
6500
6610
6620
6621
6630
6640
6650
6660
6600
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

УКАЗАНИЯ
КЪМ СПРАВКАТА ЗА БРОЙ ЧЛЕНОВЕ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЕНСИОНЕН ФОНД
Справката се попълва от всички пенсионни фондове по показателите, съответстващи на спецификата на дейността на фонда.
І. БРОЙ ЧЛЕНОВЕ НА ПЕНСИОННИЯ ФОНД
Осигурени лица:
- Осигурени лица с периодични или еднократни вноски – осигурените лица, които активно участват (внасят) в пенсионния фонд;
- Осигурени лица без вноски за годината – осигурените лица, преустановили вноските си, но имащи наличност по индивидуалната си осигурителна партида.
Пенсионери – лица, които получават лична или наследствена допълнителна пенсия от фонд за допълнително пенсионно осигуряване ($ 1, ал. 2,
т. 12 от ДР на КСО).
ІІ. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА, НАПУСНАЛИ ПЕНСИОННИЯ ФОНД – осигурените лица със закрити осигурителни партиди (както лицата, изтеглили цялата си осигурителна сума, така и тези, прехвърлили сумата си към друг пенсионен фонд). За професионалните фондове тук ще бъдат включени
и лицата, които имат право да се пенсионират преди навършването на изискваната възраст и техните пенсионни плащания са прехвърлени към
Националния осигурителен институт.
ІІІ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ /не се включват начислените лихви по тях/.
Осигурителните вноски са сума от:
Осигурителни вноски, получени по лични договори – осигурителните вноски, получени през годината по лични договори.
Осигурителни вноски, получени по договори с работодател – осигурителните вноски, получени през годината по договори с работодател.
Осигурителни вноски, получени от друг осигурител – осигурителните вноски, получени през годината по договори с друг осигурител.
Получени суми от друг пенсионен фонд – прехвърлените осигурителни вноски през годината от друг пенсионен фонд.
Получени суми от ДФГУДПС (Сребърен фонд) - прехвърлените средства от Сребърния фонд за лицата по чл. 124а от КСО.
ІV. ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ /не се включват плащания към държавния бюджет/.
Осигурителните плащания са сума от:
Периодични пенсионни плащания – всички плащания на пенсии през годината, които имат постоянна същност.
Еднократни плащания през годината на лица, придобили право на пенсия – за професионалните фондове тук ще се посочат и сумите прехвърлени на НОИ за пенсионни плащания по § 4 от ПЗР на КСО и § 51 от ПЗР на ЗИД на КСО .
Еднократно изплатени суми на осигурени лица – еднократно изплатените през годината суми на осигурени лица преди добиване право на
пенсия.
Прехвърлени суми към друг пенсионен фонд – прехвърлените осигурителни вноски през годината към друг пенсионен фонд.
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ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
РЕШЕНИЕ № 13
от 20 декември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 31,
ал. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България Общинският съвет – гр. Вършец, закрива кметства
с. Драганица, с. Черкаски и с. Горно Озирово,
община Вършец, област Монтана, които стават
населени места в община Вършец.

76

Председател:
Ан. Димитров

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 22
от 13 декември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и предложение за решение
вх. № 315/18.11.2019 г., внесено от кмета на община Чирпан, Общинският съвет – гр. Чирпан,
реши:
Одобрява проекта за ПУП – план за улична
регулация (ПУР) на улица с о.т. 57 – 58 и план
за регулация (ПР) за УПИ II-130 в кв. 9 по плана
на с. Целина, община Чирпан.
Проектът за ПУП – ПР и ПУР предвижда
разделяне на УПИ II-130 на три нови урегулирани
поземлени имота – УПИ II-130 (площ 905 кв. м),
УПИ IX-130 (площ 867 кв. м) и УПИ X-130 (площ
995 кв. м) в кв. 9 и обособяване на улица-тупик
с осови точки с номера 57а и 57б по плана на
с. Целина.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора, чрез
Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.

35

Председател:
Ив. Станчев

ОБЩИНА С. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,
ОБЛАСТ МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 19
от 19 декември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА във
връзка с § 2, ал. 1 от ЗР на Закона за изменение
на ЗМСМА и § 153 от ПЗР на Закона за изменение
и допълнение на Изборния кодекс Общинският
съвет – с. Георги Дамяново, реши:
1. Закрива следните кметства: с. Гаврил Геново, с. Дълги дел, с. Меляне и с. Каменна Рикса,
които стават населени места в община Георги
Дамяново.
2. Утвърждава кметствата и населените места
в община Георги Дамяново.
3. Решенията по т. 1 и 2 влизат в сила считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.

75

Председател:
М. Паньов
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2. – Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ обявява конкурси за: професор по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1.
Филология (Литература на народите на Европа,
Америка, Африка, Азия и Австралия – Немска
литература) – един; доцент по: област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Фолклористика – Турски фолклор и интеркултурна комуникация) – един; област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика
на обучението по математика в начален етап на
образованието) – един. Всички конкурси са със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в ректорската
канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска
№ 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.:
054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943.
121
87. – Община Велико Търново на основание
чл. 30 от ЗПСК обявява, че през 2019 г. е извършила продажба на общински нежилищни имоти,
представляващи:
1. Незастроен поземлен имот с идентификатор
10447.515.287 по КККР на гр. Велико Търново, за
който имот е отреден УПИ V – „За търговия и
услуги“, от стр. кв. 534 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново – собственост на Община Велико Търново,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване на
еднолично дружество с ограничена отговорност с
фирма „Виктория – 1006“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление област Варна, община
Варна, гр. Варна, район „Одесос“, ул. Девня № 8,
офис 112, вписано в търговския регистър, воден
от Агенцията по вписванията, с ЕИК 200771069,
за 14 950 лв., върху която цена е начислен ДДС в
размер 2990 лв. Общата цена по договора е в размер 17 940 лв., на разсрочено плащане, с начална
вноска в размер 4485 лв., а остатъкът – платим на
3 равни вноски, в срок до 3.01.2020 г.
2. Дворно място, попадащо в УПИ I от кв. 48
по плана на с. Никюп, община Велико Търново,
с площ 29 000 кв. м заедно с построена в него
сграда (бивша баня) със ЗП 95 кв. м – собственост на Община Велико Търново, продаден чрез
публичен търг с явно наддаване на Боян Борисов
Тренчев с постоянен адрес София, район „Надежда“, ж.к. Надежда – 3, бл. 306, вх. В, ап. 56, Боряна
Боянова Тренчева с постоянен адрес София, район
„Надежда“, ж.к. Надежда – 3, бл. 306, вх. В, ап. 56,
представлявана по упълномощаване от Боян Борисов Тренчев, Петър Стоянов Алексиев с постоянен
адрес София, бул. Генерал Скобелев № 62, вх. Б,
ап. 25, и Гергана Красимирова Стоянова с постоянен
адрес София, бул. Княгиня Мария-Луиза № 97А,
за 50 025 лв., върху която сума е начислен ДДС в
размер 9435 лв. Общата цена по договора е в размер 59 460 лв., на разсрочено плащане, с начална
вноска в размер 15 007,50 лв., а остатъкът – платим
на 4 равни вноски, в срок до 9.03.2021 г.
3. Обособен обект от сграда 1, построена в
ПИ с идентификатор 10447.502.189, с административен адрес – Велико Търново, ул. Никола
Габровски № 78, представляващ: „Гараж в сграда
с идентификатор 10447.502.189.1.1 съгласно КККР
на гр. Велико Търново заедно с 20 % ид. части
от общите части на сградата и 1,1416 % ид. части
от правото на собственост върху ПИ с иденти-

С Т Р.

218

ДЪРЖАВЕН

фикатор 10447.502.189 – собственост на Община
Велико Търново“, продаден чрез публичен търг с
явно наддаване на Владимир Георгиев Макавеев с
постоянен адрес Велико Търново, ул. Отец Паисий
Хилендарски № 2А, вх. А, за 9990 лв., върху която
цена е начислен ДДС в размер 1998 лв. Общата
цена по договора е в размер 11 988 лв., която е
изцяло платена от купувача.
4. Сграда с идентификатор 36837.501.799.3 по
КККР на гр. Килифарево с административен адрес гр. Килифарево, пл. България № 4, заедно със
съответните идеални части от правото на строеж
върху поземлен имот с идентификатор 36837.501.799
съобразно застроената площ върху поземления
имот – собственост на Община Велико Търново,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване
на еднолично дружество с ограничена отговорност „Велес 01“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление област Велико Търново, община
Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. Плиска
№ 3, вх. В, вписано в търговския регистър, воден
от Агенцията по вписванията, с ЕИК 201662230,
за 12 000 лв., на разсрочено плащане, с начална
вноска в размер 3600 лв., а остатъкът – платим на
3 равни вноски, в срок до 2.09.2020 г.
5. Обособена част от двуетажна сграда, построена в УПИ I, кв. 46 по ПУП на с. Никюп, представляваща магазин и прилежащ към него складов
сутерен, заедно със съответстващите на този имот
идеални части от общите части на сградата, както
и съответстващите на застроената площ идеални
части от право на строеж върху УПИ I, кв. 46
по ПУП на с. Никюп – собственост на Община
Велико Търново, продаден чрез публичен търг
с явно наддаване на Анка Петрова Атанасова с
постоянен адрес област Велико Търново, община
Велико Търново, с. Никюп, № 259, за 22 600 лв.,
на разсрочено плащане, с начална вноска в размер
6780 лв., а остатъкът – платим на 4 равни вноски,
в срок до 4.12.2020 г.
37
18. – 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. Крайници, 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.
8
19. – 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. Грамаде,
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.
9
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21. – 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. Крайни
дол, 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.
11
75. – Община Омуртаг на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
на основание Решение № 21 от 28.11.2019 г. на
Общ инск и я съвет – г р. Ом у р та г, е одобрен
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Реконструкция на тласкателен водопровод от черпателен шахтов к ладенец към
дренаж „Камбурово“ до напорен водоем „Илийно“ – с. Илийно, община Омуртаг“. Трасето на
водопровода преминава през ПИ № 32620.7.11,
общинска публична собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин
на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, в землището на с. Илийно;
ПИ № 32620.7.26, общинска собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска,
и начин на трайно ползване – пасище, в землището на с. Илийно; ПИ № 32620.10.2, частна
собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Илийно; ПИ
№ 32620.10.4, собственост: обществени организации, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на т райно ползване – н и ва, в зем л и щет о на с. И л и й но; ПИ
№ 32620.10.6, частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин
на трайно ползване – нива, в землището на
с. Илийно; ПИ № 32620.10.10, общинска публична собственост, с трайно предназначение на
територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – за селскостопански, горски, ведомст вен п ът, в зем лището на с. И лийно; ПИ
№ 32620.10.12, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Илийно; ПИ № 32620.10.13, частна собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – нива,
в землището на с. Илийно; ПИ № 32620.11.5,
частна собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Илийно;
ПИ № 32620.11.6, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Илийно; ПИ № 32620.11.7, частна собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – нива,
в землището на с. Илийно; ПИ № 32620.11.8,
частна собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Илийно;
ПИ № 32620.11.11, частна собственост, с трайно
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предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Илийно; ПИ № 32620.11.12, общинска публична собственост, с трайно предназначение на
територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – за селскостопански, горски, ведомст вен п ът, в зем лището на с. И лийно; ПИ
№ 32620.11.13, общинска публична собственост,
с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – пасище,
в землището на с. Илийно; ПИ № 32620.11.16,
общинска собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – изоставено трайно насаж дение, в
землището на с. Илийно; ПИ № 32620.11.17,
частна собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Илийно;
ПИ № 32620.11.18, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Илийно; ПИ № 32620.11.19, частна собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – нива,
в землището на с. Илийно; ПИ № 32620.11.20,
частна собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Илийно;
ПИ № 32620.11.21, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Илийно; ПИ № 32620.14.13, частна собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – нива,
в землището на с. Илийно; ПИ № 32620.14.14,
частна собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Илийно;
ПИ № 32620.14.28, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Илийно; ПИ № 35643.366.9, частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Камбурово; ПИ
№ 35643.366.18, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Камбу рово; ПИ № 35643.366.19, частна
собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Камбурово; ПИ
№ 35643.366.20, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Камбу рово; ПИ № 35643.366.21, частна
собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Камбурово; ПИ
№ 35643.366.22, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Камбурово; ПИ № 35643.366.24, общинска
публична собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, в землището на с. Камбурово; ПИ
№ 35643.366.33, общинска публична собственост,
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с трайно предназначение на територията: за
транспорт, и начин на трайно ползване – за друг
поземлен имот за движение и транспорт, в землището на с. Камбурово; ПИ № 35643.367.11,
частна собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Камбурово;
ПИ № 35643.367.12, частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска,
и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Камбурово; ПИ № 35643.367.13, частна
собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Камбурово; ПИ
№ 35643.367.22, общинска публична собственост,
с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, в землището на с. Камбурово; ПИ № 35643.375.1, частна собственост, с трайно предназначение на
територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Камбурово;
ПИ № 35643.375.2, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Камбурово; ПИ № 35643.375.3, общинска
частна собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Камбурово;
ПИ № 35643.375.5, държавна публична собственост, с трайно предназначение на територията:
за транспорт, и начин на трайно ползване – за
друг поземлен имот за движение и транспорт,
в землището на с. Камбурово; ПИ № 35643.375.6,
държавна публична собственост, с трайно предназначение на територията: за транспорт, и
начин на трайно ползване – за друг поземлен
имот за движение и транспорт, в землището на
с. Камбурово; ПИ № 78166.1.1, общинска собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – пасище, в землището на с. Царевци; ПИ
№ 78166.1.2, частна собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин
на трайно ползване – нива, в землището на
с. Царевци; ПИ № 78166.1.4, частна собственост,
с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива,
в землището на с. Царевци; ПИ № 78166.1.6,
частна собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Царевци;
ПИ № 78166.3.9, общинска публична собственост,
с трайно предназначение на територията: за
транспорт, и начин на трайно ползване – за местен път, в землището на с. Царевци. Трасето
на водопровода е с обща дължина 1877,35 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, а л. 4 от ЗУ Т решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Ом у ртаг до А дминист ративни я
съд – Търговище.
15
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76. – Община Омуртаг на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,
че на основание Решение № 18 от 28.11.2019 г.
на Общинския съвет – гр. Омуртаг, е одобрен
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод
до напорен водоем „Долно Козарево“ – с. Долно
Козарево, община Омуртаг“. Трасето на водопровода преминава през ПИ № 39596.10.22,
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. Красноселци; ПИ
№ 39596.10.29, общинска собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска,
и начин на трайно ползване – пасище,, в землището на с. Красноселци; ПИ № 39596.208.2,
частна собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – нива, в землището на с. Красноселци;
ПИ № 39596.208.30, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Красноселци; ПИ № 39596.208.140, общинска публична собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на
трайно ползване – за селскостопански, горски,
ведомствен път, в землището на с. Красноселци;
ПИ № 39596.210.1, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – пасище, в землището
на с. Красноселци; ПИ № 39596.222.9, общинска
публична собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, в землището на с. Красноселци; ПИ
№ 39596.256.1, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – пасище, в землището
на с. Красноселци; ПИ № 39596.276.2, държавна
частна собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – за стопански двор, в землището на
с. Красноселци; ПИ № 39596.276.9, общинска
публична собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, в землището на с. Красноселци; ПИ
№ 39596.276.12, държавна частна собственост, с
трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – за стопански двор, в землището на с. Красноселци;
ПИ № 39596.276.16, държавна частна собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – за
стопански двор, в землището на с. Красноселци;
ПИ № 39596.276.26, общинска публична собственост, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – за
селскостопанск и, горск и, ведомствен път, в
с. Красноселци; ПИ № 39596.276.142, общинска
публична собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, в землището на с. Красноселци; ПИ
№ 22664.301.1, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
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на с. Долно Козарево; ПИ № 22664.301.2, частна
собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Долно Козарево;
ПИ № 22664.301.8, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – друг вид трайно
насаждение, в землището на с. Дорно Козарево;
ПИ № 22664.301.9, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Долно Козарево; ПИ № 2264.301.10, частна
собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Долно Козарево;
ПИ № 22664.301.11, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Долно Козарево; ПИ № 22664.301.12, частна
собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Долно Козарево;
ПИ № 22664.301.13, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Долно Козарево; ПИ № 22664.301.14, частна
собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Долно Козарево;
ПИ № 22664.301.15, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището
на с. Долно Козарево; ПИ № 22664.301.16, частна
собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Долно Козарево;
ПИ № 22664.301.17, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището на
с. Долно Козарево; ПИ № 22664.301.36, общинска
публична собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, в землището на с. Долно Козарево;
ПИ № 22664.321.1, частна собственост, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване – нива, в землището на
с. Долно Козарево; ПИ № 22664.321.57, общинска
публична собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, в землището на с. Долно Козарево; ПИ
№ 22664.321.82, държавна частна собственост, с
трайно предназначение: води и водни площи, и
начин на трайно ползване – за водностопанско,
хидромелиоративно съоръжение, в землището
на с. Долно Козарево; ПИ № 22664.321.10 0,
частна собственост, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Долно
Козарево. Трасето на водопровода е с обща
дължина 2122,83 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
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решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Омуртаг до Административния
съд – Търговище.
16
1. – Община гр. Септември, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план за
трасета на електропровод и водопровод, захранващи ПИ 66264.12.362, м. Сунгурлука, по КК на
землище гр. Септември. Трасето на електропровода и водопровода започва от регулацията на
гр. Септември, преминава през имот 66264.12.357
(селскостопански, горски, ведомствен път), собственост на Община Септември, и навлиза в
имот 66264.12.362, собственост на възложителя.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
132

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че са постъпили жалби от Силвия Димитрова
Зорова, действаща в качеството си на ЕТ „Силвия Зорова“, със седалище и адрес на управление с. Миланово, община Своге, област София,
местност Каличина бара – Пършевица, кв. 1, и от
Катерина Николова Гондова-Иванова, действаща
като ЕТ „Катика – Катерина Гондова-Иванова“,
със седалище и адрес на управление гр. Момин
проход, ул. Христо Ботев № 67А, община Костенец,
област София, срещу Правилата за определяне
на размера на подлежащата на възстановяване
безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения на чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за
подпомагане на земеделските производители по
мерки от Програмата за развитие на селските
райони 2007 – 2013 г., издадени от Държавен фонд
„Земеделие“, в сила от 30.08.2019 г., обнародвани
в ДВ, бр. 69 от 2019 г., по които е образувано
адм. дело № 14154/2019 г. по описа на Върховния
административен съд. Делото е насрочено за
4.02.2020 г. – 14 ч., зала 2.
130
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че по
жалба на Земеделска кооперация за производство и услуги „Сарафово“ е образувано адм.
дело № 1914/2018 г. по описа на съда с предмет
на оспорване Решение № 41-11 от 24.04.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Бургас, с което на
основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 136, ал. 1,
чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ
е одобрено изменение на ПУП – ПРЗ за кв. 5,
кв. 15, кв. 16 и кв. 17 по плана на кв. Сарафово,
Бургас, с което се променя устройствената зона
за нови кв. 5 и кв. 5а, кв. 15, кв. 16 и кв. 17 от
Жм (зона за застрояване с малка височина) в
Жс (зона за застрояване със средна височина),
променя се северната регулационна граница
на кв. Сарафово, като същата се провежда по
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имотните г раници на ПИ с идентификатор
07079.820.124 и 07079.820.221 по КК на гр. Бургас,
обособяват се нов кв. 5, в който се урегулира
нов УПИ II, отреден „За комплексно жилищно
строителство, обществено обслужване и изолационна зеленина“, и нов кв. 5а, в който се
урегулират нов УПИ I, отреден „За изолационна
зеленина, благоустрояване и инфраструктура“, с
предвидени петна за два нови трафопоста, нови
УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI,
УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ XI, УПИ
XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI,
УПИ XVII, УПИ XVIII, УПИ ХIХ, УПИ XX,
УПИ XXI, УПИ XXII, УПИ ХХІІІ, УПИ XXIV,
отредени „За жилищно строителство“, и УПИ
XXV, отреден „За обществено обслужване“, в
кв. 15 вътрешните регулационни граници се провеждат по имотните граници на ПИ с идентификатори 07079.820.185, 07079.820.196, 07079.820.202,
07079.820.203, 07079.820.20 6, 07079.820.218 и
07079.820.219 по КК на гр. Бургас и се урегулират нови УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и
УПИ VII, отредени „За жилищно строителство“,
и УПИ VIII, отреден „За обществено обслужване“, в кв. 16 вътрешната регулационна граница
на бивш УПИ I се провежда по имотната граница на ПИ с идентификатор 07079.820.153 и се
урегулират нови УПИ I, УПИ X, УПИ XI, УПИ
XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI,
УПИ XVII и УПИ XVIII, отредени „За жилищно
строителство“, в кв. 17 вътрешните регулационни граници между УПИ IV и УПИ V и между
УПИ VI и УПИ VII се провеждат по имотните
граници на ПИ с идентификатори 07079.820.126,
07079.820.127, 07079.820.137 и 07079.820.138, от УПИ
XI се урегулират нови УПИ XI и УПИ XVIII и
всички УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V,
УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X,
УПИ XI и УПИ XVIII се отреждат „За жилищно
строителство“, с предвиждане във всички УПИ
на ново свободно и свързано застрояване, със
средна височина, посочено с ограничителни и
задължителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници, като
за УПИ ХII, УПИ XV и УПИ XVI в кв. 5а се
предвижда запазване на съществуващите сгради
и се установяват устройствени показатели за
устройствена зона Жс съгласно действащ ОУП
на гр. Бургас, показани в матрица, както следва:
височина до 12 м (4 ет.), Пл.застр. – до 70 %,
Кинт. – до 2,0, и Позел. – мин. 30 %, провежда
се нова улица от о.т. 4 до о.т. 4а и се изменя
частично трасето на обслужваща улица между
о.т. 2 – о.т. 1 – о.т. 144 – о.т. 145, като се осигурява габарит от 9,00 м (пътно платно за движение
6,00 м и два тротоара по 1,50 м) съгласно черните,
сините, червените, зелените и кафявите линии и
надписи върху приложения проект и таблицата
с баланс на територията, които са неразделна
част от решението. В частта, в която северната
регулационна граница на кв. Сарафово се измества по имотната граница на поземлен имот
с идентификатор 07079.820.124 по КК на гр. Бургас и се създава нов кв. 5 и кв. 5а, последният
отреден за УПИ I „За изолационна зеленина,
благоустрояване и инфраструктура“, и се ситуират
нови УПИ с номерация от II до XXV, отредени
„За жилищно застрояване“. Заинтересованите
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лица могат да се конституират като ответници
в производството по делото в едномесечен срок
от деня на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
107
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжната прокуратура – Бургас, на чл. 58,
ал. 4 и 5 от Наредбата за определяне размера
на местните данъци на територията на община
Средец, приета с Решение № 20 от 17.01.2008 г.,
изм. и доп. с Решение № 197 от 27.01.2009 г.;
Решение № 348 от 27.01.2010 г.; Решение № 528
от 25.01.2011 г.; Решение № 567 от 24.03.2011 г.;
Решение № 299 от 10.12.2012 г.; Решение № 603
от 18.12.2013 г.; Решение № 861 от 19.12.2014 г.;
Решение № 508 от 23.03.2016 г. на Административния съд – Бургас; Решение № 216 от 28.09.2016 г.;
Решение № 706 от 30.01.2019 г. По оспорването
е образувано адм. дело № 3171/2019 г. по описа
на Административния съд – Бургас, което е насрочено за 13.02.2020 г. от 10,10 ч.
108
Административният съд – Враца, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Враца, на Наредба
№ 2 за пожарната безопасност на територията
на община Мизия, приета с Решение № 5 от
24.03.2000 г., изм. с Решение № 93 по протокол
№ 9 от 22.05.2012 г., изм. с Решение № 135 по
протокол № 14 от 28.07.2016 г. на ОбС – Мизия,
по което е образувано адм. дело № 898/2019 г.
по описа на Административния съд – Враца,
насрочено за 24.03.2020 г. от 10,30 ч.
118
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 634/2019 г.
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана, против Наредбата за пожарна безопасност и защита на населението на територията на
община Георги Дамяново, приета с Решение № 134
от протокол № 14 от 19.10.2012 г. на Общинския
съвет – с. Георги Дамяново. Конституирани страни по делото са: протестираща страна – прокурор
при Окръжната прокуратура – Монтана, ответник – Общинският съвет – с. Георги Дамяново,
и служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 634/2019 г. е насрочено за 28.02.2020 г. от 10 ч.
119
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК във връзка с
чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от Мартин
Ванев Попов, чрез адвокат Юлиан Дацев, срещу
точка 1.10 от раздел III на приложение № 8 към
Наредбата за определяне и администриране на
местни такси и цени на услуги, предоставяни
от Столична община (приета с Решение № 894
по протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичния
общински съвет, в сила от 1.01.2007 г., изм. и
доп. с Решение № 1025 по протокол № 95 от
18.12.2006 г., изм. с Решение № 32 по протокол
№ 96 от 11.01.2007 г., изм. и доп. с Решение
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№ 249 по протокол № 105 от 12.04.2007 г., доп.
с Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и декоративно-монументалните елементи и за рекламната дейност
на територията на Столична община, приета с
Решение № 24 по протокол № 4 от 20.12.2007 г.,
изм. и доп. с Решение № 64 по протокол № 6 от
5.02.2008 г. (частично отменено с Решение № 993
от 5.12.2008 г. на Административния съд – София-град, по адм. дело № 1214/2008 г., в сила от
28.01.2009 г.), доп. с Решение № 82 по протокол
№ 7 от 28.02.2008 г. (отменено с Решение № 378
по протокол № 16 от 10.07.2008 г.), изм. и доп. с
Решение № 242 по протокол № 12 от 15.05.2008 г.,
поправена с Решение № 307 по протокол № 14
от 12.06.2008 г., изм. и доп. с Решение № 378 по
протокол № 16 от 10.07.2008 г., изм. с Решение
№ 514 по протокол № 18 от 11.09.2008 г., изм.
и доп. с Решение № 630 по протокол № 23 от
23.10.2008 г., чието прилагане е спряно с Решение
№ 153 по протокол № 35 от 12.03.2009 г., доп. с
Решение № 632 по протокол № 23 от 23.10.2008 г.,
изм. и доп. с Решение № 831 по протокол № 28
от 18.12.2008 г., изм. с Решение № 31 по протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. и доп. с Решение
№ 215 по протокол № 38 от 16.04.2009 г., доп. с
Решение № 735 по протокол № 53 от 3.12.2009 г.,
изм. и доп. с Решение № 25 по протокол № 56
от 28.01.2010 г., изм. и доп. с Решение № 26 по
протокол № 56 от 28.01.2010 г., Решение № 558
по протокол № 75 от 21.10.2010 г., изм. с Решение № 701 по протокол № 79 от 16.12.2010 г.,
изм. и доп. – Решение № 712 по протокол № 80
от 20.12.2010 г., Решение № 450 по протокол
№ 94 от 14.07.2011 г., изм. и доп. с Решение
№ 507 по протокол № 95 от 28.07.2011 г., изм.
и доп. с Решение № 313 по протокол № 19 от
28.06.2012 г., Решение № 508 по протокол № 27
от 11.10.2012 г., Решение № 537 по протокол
№ 28 от 25.10.2012 г., изм. с Решение № 4946 от
4.09.2012 г. на Административния съд – Софияград, по адм. дело № 6140/2011 г., потвърдено с
Решение № 2252 от 15.02.2013 г. на ВАС по адм.
дело № 14322/2012 г., изм. и доп. с Решение № 370
по протокол № 43 от 18.07.2013 г., изм. с Решение
№ 369 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. – в сила
от 1.08.2013 г., изм. с Решение № 481 по протокол № 46 от 12.09.2013 г., изм. и доп. с Решение
№ 701 по протокол № 54 от 19.12.2013 г. – в сила
от 1.01.2014 г., доп. с Решение № 454 по протокол
№ 66 от 24.07.2014 г., изм. и доп. с Наредбата
за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните
елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община – приета с Решение
№ 717 по протокол № 71 от 6.11.2014 г., в сила
от 1.03.2015 г., изм. и доп. с Решение № 3 по
протокол № 75 от 22.01.2015 г., доп. с Решение
№ 51 по протокол № 76 от 12.02.2015 г., изм.
и доп. – Решение № 202 по протокол № 80 от
23.04.2015 г., изм. и доп. – Решение № 494 по
протокол № 86 от 23.07.2015 г., Решение № 495
по протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. – Решение
№ 11570 от 3.11.2015 г. на ВАС, седмо отделение,
по адм. дело № 6350/2015 г., с което се оставя в
сила Решение № 1592 от 13.03.2015 г. на АССГ
по адм. дело № 9671/2012 г., изм. и доп. – Решение № 250 по протокол № 11 от 31.03.2016 г.,
изм. – Решение № 5081 от 15.07.2016 г. на Ад-
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министративния съд – София-град, по адм. д.
№ 8729/2015 г., VII тричленен състав, в сила от
16.08.2016 г., изм. – Решение № 673 по протокол
№ 23 от 29.09.2016 г., доп. – Решение № 287 по
протокол № 34 от 08.06.2017 г., изм. и доп. – Решение № 443 по протокол № 37 от 20.07.2017 г.,
доп. – Решение № 444 по протокол № 37 от
20.07.2017 г., изм. и доп. – Решение № 560 по протокол № 38 от 14.09.2017 г., изм. – Решение № 639
по протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. – Решение
№ 794 по протокол № 45 от 21.12.2017 г., в сила
от 28.12.2017 г., изм. и доп. – Решение № 8 по
протокол № 46 от 25.01.2018 г., изм. – Решение № 118 по протокол № 49 от 15.03.2018 г.,
изм. – Решение № 2964 от 3.05.2019 г. на А дминист рат ивни я съд – Софи я-г ра д, по а дм.
дело № 12378/2018 г., V I т ри ч ленен състав,
потвърдено с Решение № 15347 от 13.11.2019 г.
на ВАС по адм. дело № 7231/2019 г., първо
отделение), по което е образувано адм. дело
№ 11812/2019 г. по описа на А дминистративния съд – София-град, VІІ тричленен състав,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 13.03.2020 г. от 10 ч.
117
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че по
жалба на Кирил Вълев Ганевски е образувано
адм. д. № 645/2019 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
68850.513.6843 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ VI-6196 в кв. 810 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – г р. Стара Загора. Заин тересовани те
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.
24
Районният съд – Търговище, гражданска колегия, шести състав, съобщава на Мехмед Урал,
роден на 10.01.1965 г., гражданин на Република
Турция, с последен известен адрес в Република
България: с. Изворово, община Антоново, ул.
Батак № 3, че в Районния съд – Търговище, е образувано гр.д. № 1521/2019 г., заведено от Силвия
Любенова Евтимова, по иск за развод (чл. 49 от
СК), като в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на РСТ, ул. Славейков № 59, в качеството
на ответник, за връчване на съобщение по чл. 131
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ГПК ведно с исковата молба и приложенията към
нея, както и да посочи съдебен адрес в Република
България, на който да бъде призован.
120

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
6. – Управителният съвет на Българска Асоциация на Микробиолозите (БАМ) – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението в 9 ч. на 27.02.2020 г. в София,
бул. Янко Сакъзов № 26, зала 17, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет; 2. разни.
122
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Българска федерация по фехтовка“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на БФФ на 12.03.2020 г. в 11 ч. в залата на ет. 5 при ММС при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на Българската федерация по
фехтовка през 2019 г.; 2. финансов отчет за 2019 г.;
3. приемане бюджет за 2020 г.; 4. разглеждане на
жалба от клуб „Борс“.
98
1. – Настоятелството на Народно читалище
„Св. Георги Победоносец 1999 г.“ – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на Народно читалище „Св. Георги Победоносец 1999 г.“ на 22.03.2020 г. в 16 ч.
в София, ул. Калина Малина № 6, при следния
дневен ред: 1. доклад на председателя на читалището за осъществените читалищни дейности
и за изразходваните средства за 2018 г. и 2019 г.
и предложения за дейността на читалището през
2020 г.; 2. доклад на проверителната комисия на
читалището за дейността на настоятелството
за периода 2018 – 2019 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на настоятелството и
проверителната комисия за дейността им за периода 2018 – 2019 г.; 4. вземане на решение относно
състава на настоятелството и проверителната
комисия на читалището; 5. промени в устава на
читалището; 6. приемане на бюджета на читалището за 2020 г.; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно на същото място,
при същия дневен ред, ако на него присъстват
не по-малко от една трета от неговите членове.
123
27. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по КЕНДО МУСО“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 27.03.2020 г. в 19 ч. в София, ж.к.
Лозенец, 122 ОУ „Николай Лилиев“, физкултурен
салон, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишен финансов отчет за 2019 г.; 2. приемане
на бюджет за 2020 г.; 3. приемане на отчет за
дейността на сдружението за 2019 г.; 4. разни.
112
26. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация по кендо“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 28.03.2020 г. в 11 ч. в
София, ж.к. Лозенец, 122 ОУ „Николай Лилиев“,
физкултурен салон, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишен финансов отчет за 2019 г.;
2. приемане на бюджет за 2020 г.; 3. приемане на
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отчет за дейността на сдружението за 2019 г.; 4.
разглеждане въпроса за изключване членове на
сдружението; 5. разглеждане въпроса за приемане
на нови членове на сдружението; 6. разни.
111
6. – Управителният съвет на сдружение „Областен пчеларски съюз“ – Плевен, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание
на 22.02.2020 г. в 10 ч. в Дома на пчеларя, Плевен, ул. Ген. л-т Ат. Стефанов № 17, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3.
приемане бюджета на съюза за 2020 г.; 4. промени
в устава на ОПС – Плевен. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
113
3. – Управителният съвет на „Национална
развъдна асоциация по пчеларство“ – Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 28.03.2020 г. в 10 ч. на адрес – Пловдив, бул.
Димитър Менделеев № 12, Аграрен университет – Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет
на председателя за дейността на асоциацията за
2019 г. и приемане на годишния финансов отчет;
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2. отчет на председателя на контролния съвет;
3. приемане на нови членове на асоциацията и
прекратяване на членството в асоциацията; 4.
промени в правилника на асоциацията; 5. промени
в устава на асоциацията; 6. промени в управителния съвет и контролния съвет; 7. приемане на
работна програма за работа на асоциацията за
2020 г.; 8. приемане на финансов план за 2020 г.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., при
същия дневен ред и на същото място.
129
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Футболен клуб „Рациария“, с. Арчар, област
Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на 4.03.2020 г. в 16 ч.
в заседателната зала на Кметство – с. Арчар,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
клуба през 2019 г.; 2. освобождаване на членовете
от управителния съвет; 3. избор на нови членове
на управителния съвет; 4. смяна на председателя
на управителния съвет; 5. промени в устава на
клуба; 6. актуализиране размера на членския
внос. Поканват се всички членове да присъстват.
77

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2020 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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