Приложение № 1.1.
към минимални технически спецификации на дейност
„Разработване на електронен публичен регистър
на електронно декларации за обстоятелства,
свързани с предотвратяване и установяване
конфликт на интереси и имуществени декларации”

Декларацията следва да съдържа минимум следните примерни реквизити:
1.
Данни за декларатора
Данни за декларатора, неговия съпруг или лицето, с което се намират във
фактическо съжителство на съпружески начала и на ненавършилите пълнолетие
деца:
- име на декларатора – по документ за самоличност;
- ЕГН на декларатора;
- постоянен адрес - пощенски, код, град/село, район/жк./кв./улица, № вход, ет.,
апартамент;
- настоящ адрес (избор радио бутон настоящият адрес съвпада с постоянния) пощенски, код, град/село, район/жк./кв./улица, № вход, ет., апартамент;
- лична карта – номер, издадена от, дата на издаване;
- орган на съдебна власт;
- длъжност.
Данни за съпруга или лицето, с което се намират във фактическо съжителство:
- име – по документ за самоличност;
- ЕГН;
- гражданство;
- постоянен адрес - пощенски, код, град/село, район/жк./кв./улица, № вход, ет.,
апартамент;
- настоящ адрес (избор радио бутон настоящият адрес съвпада с постоянния) пощенски, код, град/село, район/жк./кв./улица, № вход, ет., апартамент;
(да има възможност по желание на декларатора да пренася данните за постоянен
адрес в полето за настоящ адрес);
(да има възможност за добавяне на редове за въвеждане на данните за 2-ро и
следващо лице)
Данни за ненавършилите пълнолетие деца:
- име – лично, бащино, фамилно;
- ЕГН;
- гражданство;
- постоянен адрес - пощенски, код, град/село, район/жк./кв./улица, № вход, ет.,
апартамент;
- настоящ адрес (избор радио бутон настоящият адрес съвпада с постоянния) пощенски, код, град/село, район/жк./кв./улица, № вход, ет., апартамент;
*да има възможност по желание на декларатора да пренася данните за постоянен
адрес в полето за настоящ адрес;
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*да има възможност за добавяне на редове за въвеждане на данните за 2-ро и
следващо лице.
Допълнителни декларации и обстоятелства:
- Радио бутон за деклариране на фактическа раздяла;
- Радио бутон – не желая да се публикува информация за лицето, с което живея във
фактическо съжителство на съпружески начала и относно имуществото и доходите на това
лице;
- Радио бутон – не упражнявам родителски права спрямо ненавършилите пълнолетие
деца;
2.
Недвижимо имущество
Право на собственост и ограничени вещни права:
- вид на правото –в падащо меню са изброени видове права (и други отваряне на
поле за ръчно въвеждане);
- вид на имота –в падащо меню са изброени видове имоти (и други отваряне на поле
за ръчно въвеждане);
- местонахождение – област, община, населено място (гр./с. указания: вилна зона,
курортен комплекс и т.н. ДРУГИ), пощенски код, район (указание: за София, Пловдив,
Варна), улица, №, ж.к., бл., вх., ет., ап.;
- площ кв.м.;
- разгърната застроена площ - /кв.м/;
- година на придобиване;
- собственик – имена по документ за самоличност;
- идеална част;
- цена на придобиване /лв./ валута - падащо меню (и други отваряне на поле за ръчно
въвеждане);
- правно основание за придобиване - падащо меню (и други отваряне на поле за
ръчно въвеждане);
- произход на средствата – падащо меню (и други отваряне на поле за ръчно
въвеждане);
Земеделски земи и гори:
- вид на правото - в падащо меню са изброени видове права (и други отваряне на
поле за ръчно въвеждане);
- вид на имота –в падащо меню са изброени видове имоти (и други отваряне на поле
за ръчно въвеждане);
- местонахождение – област, община, землище на населено място;
- площ кв.м.;
- година на придобиване;
- собственик – имена по документ за самоличност;
- идеална част;
- цена на придобиване /лв./ валута - падащо меню (и други отваряне на поле за ръчно
въвеждане);
- правно основание за придобиване - падащо меню (и други отваряне на поле за
ръчно въвеждане);
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- произход на средствата – падащо меню (и други отваряне на поле за ръчно
въвеждане).
Прехвърляне на имоти през предходната година:
- вид на правото –в падащо меню са изброени видове права (и други отваряне на
поле за ръчно въвеждане);
- вид на имота –в падащо меню са изброени видове имоти (и други отваряне на поле
за ръчно въвеждане);
- местонахождение – област, община, населено място (гр./с. указания: вилна зона,
курортен комплекс и т.н. ДРУГИ), пощенски код, район (указание: за София, Пловдив,
Варна), улица, №, ж.к., бл., вх., ет., ап.;
- площ кв.м.;
- разгърната застроена площ - /кв.м/;
- година на придобиване;
- собственик – имена по документ за самоличност;
- идеална част;
- цена на придобиване /лв./ валута - падащо меню (и други отваряне на поле за ръчно
въвеждане);
- правно основание за придобиване - падащо меню (и други отваряне на поле за
ръчно въвеждане);
- произход на средствата – падащо меню (и други отваряне на поле за ръчно
въвеждане);
3.
Моторни, сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства,
както и други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон:
Моторни сухопътни превозни средства:
- вид на превозното средство;
- марка на превозното средство;
- модел на превозното средство;
- цена на придобиване / лв. / валута;
- година на придобиване/ дата на придобиване;
- собственик/Съсобственици - имена по документ за самоличност;
- правно основание за придобиване;
- произход на средствата.
Земеделска и горска техника:
- вид на земеделската и горска техника;
- марка на земеделската и горска техника;
- модел на земеделската и горска техника;
- цена на придобиване / лв. / валута;
- година на придобиване/ дата на придобиване;
- собственик/Съсобственици - имена по документ за самоличност;
- правно основание за придобиване;
- произход на средствата.
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Водни превозни средства:
- вид на водното превозното средство;
- марка на водното превозното средство;
- модел на водното превозното средство;
- цена на придобиване / лв. / валута;
- година на придобиване/ дата на придобиване;
- собственик/Съсобственици - имена по документ за самоличност;
- правно основание за придобиване;
- произход на средствата.
Въздухоплавателни превозни средства:
- вид на въздухоплавателното превозно средство;
- марка на въздухоплавателното превозно средство;
- модел на въздухоплавателното превозно средство;
- цена на придобиване / лв. / валута;
- година на придобиване/ дата на придобиване;
- собственик/Съсобственици - имена по документ за самоличност;
- правно основание за придобиване;
- произход на средствата.
Прехвърляне по точки от 1 до 4 през предходната година:
- вид на превозното средство;
- марка на превозното средство;
- модел на превозното средство;
- цена на отчуждаване / лв. / валута;
- година на придобиване/ дата на придобиване;
- прехвърлител - имена по документ за самоличност;
- правно основание за отчуждаване.
4.
Парични суми, в това число влогове, банкови сметки и вземания на
обща стойност над 10 000 лв., включително в чуждестранна валута
Налични парични средства на стойност над 10 000 лв.:
- размер на средствата;
- вид на валутата / въвежда се ръчно /;
- равностойност в лева;
- собственик – имена по документ за самоличност;
- произход на средствата.
Влогове, банкови сметки / депозити (на обща стойност над 10 000 лв.заедно с
останалите декларирани по т. 4 суми):
- размер на средствата;
- вид на валутата / въвежда се ръчно /;
- равностойност в лева;
- собственик – имена по документ за самоличност;
- произход на средствата.
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Вземания (на обща стойност над 10 000 лв. заедно с останалите декларирани по
т. 4 суми):
- вид на вземането;
- размер на вземането
- вид на валутата / въвежда се ръчно /;
- равностойност в лева;
- титуляр на вземането - имена по документ за самоличност;
- правно основание на вземането;
- от местни лица;
- от чуждестранни лица.
5.
Осигуряване в пенсионни фондове по допълнително доброволно
осигуряване, ако общата им стойност надвишава 10 000 лв.:
- вид на осигуряването;
- стойност на вноските;
- наименование на пенсионния фонд;
- седалище;
- произход на средствата.

6.
Налични ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и
командитни дружества и финансови инструменти по чл. 3 от Закона за пазарите на
финансови инструменти
Налични ценни книги:
- вид на ценните книги;
- брой на ценните книги;
- поверени на инвестиционен посредник;
- емитент;
- цена на придобиване / лв. /;
- собственик или титуляр на правото - имена по документ за самоличност;
- правно основание на придобиването;
- произход на средствата.
Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества:
- вид на имуществото;
- размер на дяловото участие;
- наименование на дружеството;
- седалище;
- стойност на дяловото участие;
- собственик или титуляр на правото - имена по документ за самоличност;
- правно основание на придобиването;
- произход на средствата.
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Финансови инструменти по чл. 3 от закона за пазарите на финансови
инструменти, различни от ценни книги:
- инструменти на паричния пазар;
- дялове на предприятия за колективно инвестиране;
- опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент и други
деривативни договори върху ценни книжа, валута, лихвени проценти, доходи или други
деривативни инструменти, индекси или финансови показатели, задълженията по които
могат да бъдат изпълнени чрез доставка или чрез парично плащане;
- опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент и други
деривативни договори върху стоки, задълженията по които трябва да бъдат изпълнени
чрез парично плащане или задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично
плащане по искане на една от страните (извън случаите на неизпълнение или друго
основание за прекратяване на договора);
- опции, фючърси, суапове и други деривативни договори върху стоки,
задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка, когато те се търгуват на
регулиран пазар и/или на многостранна система за търговия;
- опции, фючърси, суапове, форуърдни договори и други деривативни договори
върху стоки, извън посочените по чл. 3, т. 2, буква "д" от Закона за пазарите на финансови
инструменти, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка, които не са
търговски ценни книжа и които съгласно чл. 38, параграф 1 от Регламент (ЕО) №
1287/2006 на Комисията от 10 август 2006 година за прилагане на Директива 2004/39/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задълженията за водене на
регистри за инвестиционните посредници, отчитането на сделките, прозрачността на
пазара, допускането на финансови инструменти за търгуване, както и за определените
понятия за целите на посочената директива, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) №
1287/2006", имат характеристиките на други деривативни финансови инструменти в
зависимост от това дали подлежат на клиринг и сетълмент, включително чрез признати
клирингови къщи, или се използват като обезпечение при маржин покупки или къси
продажби;
- деривативни финансови инструменти за прехвърляне на кредитен риск;
- договори за разлики;
- опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент, както и
всякакви други деривативни договори във връзка с изменения на климата, товарни
тарифи, цени на квоти за търговия с емисии, проценти на инфлация и други официални
икономически статистически показатели, задълженията по които трябва да бъдат
изпълнени чрез парично плащане или задълженията по които могат да бъдат изпълнени
чрез парично плащане по искане на една от страните (извън случаите на неизпълнение или
друго основание за прекратяване на договора), както и всякакви други деривативни
договори, свързани с активи, права, задължения, индекси и показатели извън посочените
по този член, които имат характеристиките на другите деривативни финансови
инструменти в зависимост от това дали се търгуват на регулиран пазар, подлежат на
клиринг и сетълмент, включително чрез признати клирингови къщи, или се използват като
обезпечение при маржин покупки или къси продажби, както и деривативните договори
съгласно чл. 38, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1287/2006.
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Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни
дружества:
- вид на имуществото;
- размер на дяловото участие;
- наименование на дружеството;
- седалище;
- цена на отчуждаването /лв./;
- прехвърлител - имена по документ за самоличност;
- правно основание за придобиването.
7.
Задължения и кредити над 10 000 лв., в това число кредитни карти, ако
усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в
чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лв.
Задължения (на обща стойност над 10 000 лв. заедно с останалите декларирани
по т. 7 задължения и кредити)
- вид на задължението;
- размер на задължението;
- вид на валутата (въвежда се ръчно);
- равностойност в лева;
- титуляр на задължението - имена по документ за самоличност;
- правно основание на задължението/ Дата на възникване на задължението;
- към кредитни институции;
- към физически и юридически лица;
- към чуждестранни лица.
Кредити (на обща стойност над 10 000 лв. заедно с останалите декларирани по т.
7 задължения и кредити):
- вид на кредита;
- размер на кредита;
- вид на валутата (въвежда се ръчно);
- равностойност в лева;
- титуляр на кредита - имена по документ за самоличност;
- кредитни институции - в страната / в чужбина.
Кредитни карти при усвоен кредитен лимит през предходната календарна
година в местна или чуждестранна валута (на обща стойност над 10 000 лв. заедно с
останалите декларирани по т. 7 задължения и кредити):
- размер на усвоения кредитен лимит;
- вид на валутата (въвежда се ръчно);
- равностойност в лева;
- титуляр на кредитната карта - имена по документ за самоличност;
- кредитни институции - в страната / в чужбина.
8.
Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната
календарна година, в размер над 10 000 лв.
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Видове доход от:
- облагаем доход от;
- годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за
заеманата длъжност;
- годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за
ползване на права или имущество;
- годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество;
- годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 ЗДДФЛ.
Други доходи, извън посочените по-горе по т. 8:
- доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани
земеделски производители и тютюнопроизводители;
- всичко.
Размер на дохода:
- на декларатора /в лв./;
- на съпруга /в лв./;
- на лицето с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала;
- на ненавършило пълнолетие дете.
9.
Чуждо недвижимо имущество и чужди моторни сухопътни, водни и
въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10 000 лв., които лицето или
неговият съпруг, или лицето, с което то се намира във фактическо съжителство на
съпружески начала, трайно ползва независимо от основанията за това и от
условията на ползване
Чуждо недвижимо имущество:
-недвижими имоти
- вид на имота – в падащо меню са изброени видове имоти (и други отваряне на поле
за ръчно въвеждане);
- местонахождение – област, община, населено място (гр./с. указания: вилна зона,
курортен комплекс и т.н. ДРУГИ), пощенски код, район (указание: за София, Пловдив,
Варна), улица, №, ж.к., бл., вх., ет., ап.;
- площ кв.м.;
- разгърната застроена площ - /кв.м/;
- собственик – имена по документ за самоличност;
- ползвател (деклараторът, съпругът на декларатора или лицето, с което
деклараторът живее фактически на съпружески начала, ненавършилите пълнолетие деца
на декларатора);
- правно основание за ползване - падащо меню (и други отваряне на поле за ръчно
въвеждане).
-земеделски земи и гори:
- вид на имота – в падащо меню са изброени видове имоти (и други отваряне на поле
за ръчно въвеждане);
- местонахождение – област, община, землище на населено място;
- площ кв.м.;
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- собственик – имена по документ за самоличност;
- ползвател (деклараторът, съпругът на декларатора или лицето, с което
деклараторът живее фактически на съпружески начала, ненавършилите пълнолетие деца
на декларатора);
- правно основание за ползване - падащо меню (и други отваряне на поле за ръчно
въвеждане).
Чужди моторни сухопътни превозни средства:
- вид на превозното средство;
- марка на превозното средство;
- модел на превозното средство;
- собственик/Съсобственици - имена по документ за самоличност;
- ползвател (деклараторът, съпругът на декларатора или лицето, с което
деклараторът живее фактически на съпружески начала, ненавършилите пълнолетие деца
на декларатора);
- правно основание за ползване.
Чужда земеделска и горска техника:
- вид на земеделската и горска техника;
- марка на земеделската и горска техника;
- модел на земеделската и горска техника;
- собственик/Съсобственици - имена по документ за самоличност;
- ползвател (деклараторът, съпругът на декларатора или лицето, с което
деклараторът живее фактически на съпружески начала, ненавършилите пълнолетие деца
на декларатора);
- правно основание за ползване.
Чужди водни превозни средства:
- вид на водното превозното средство;
- марка на водното превозното средство;
- модел на водното превозното средство;
- собственик/Съсобственици - имена по документ за самоличност;
- ползвател (деклараторът, съпругът на декларатора или лицето, с което
деклараторът живее фактически на съпружески начала, ненавършилите пълнолетие деца
на декларатора);
- правно основание за ползване.
Чужди въздухоплавателни превозни средства
- вид на въздухоплавателното превозно средство;
- марка на въздухоплавателното превозно средство;
- модел на въздухоплавателното превозно средство;
- собственик/Съсобственици - имена по документ за самоличност;
- ползвател (деклараторът, съпругът на декларатора или лицето, с което
деклараторът живее фактически на съпружески начала, ненавършилите пълнолетие деца
на декларатора);
- правно основание за ползване.
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10.
Дадени обезпечения и направени разходи от тях или в тяхна полза, или
в полза на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ с тяхно съгласие, когато те не са платени със
собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която
заемат длъжността, за:
Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, или в полза на неговия
съпруг, или на лицата с които се намират във фактическо съжителство на
съпружески начала, и на ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие:
- вид на обезпечението;
- размер на обезпечението;
- характер на обезпечението;
- от декларатора;
- в полза на декларатора;
- от съпруг/а;
- в полза на съпруг/а;
- от лицата с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала;
- в полза на лицата с които се намират във фактическо съжителство на съпружески
начала;
- от ненавършили пълнолетие деца;
- в полза на ненавършили пълнолетие деца.
Направени разходи от или в полза на декларатора, или в полза на неговия
съпруг, или на лицата с които се намират във фактическо съжителство на
съпружески начала, или на ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие,
когато те не са платени със собствени средства, с публични средства, или със
средства на институцията в която заемат длъжността:
- вид на разхода:
а) обучение;
б) пътуване;
в) други плащания с единична цена над 1000 лв.;
- размер на разхода;
- вид на валутата;
- равностойност в лева;
- разходите са направени:
а) в полза на декларатора;
б) за сметка на кого е направен разходът / от кого е направен разходът;
в) в полза на съпруг;
г) за сметка на кого е направен разходът / от кого е направен разходът;
д) в полза на лицето с което се намира във фактическо съжителство на съпружески
начала;
е) за сметка на кого е направен разходът / от кого е направен разходът;
ж) в полза на ненавършилите пълнолетие деца;
з) за сметка на кого е направен разходът / от кого е направен разходът.
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11.
Разходи за обучения извън случаите по чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ, в това
число в полза на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, чиято еднократна стойност надхвърля
1000 лв.
1
..................................
12.
Участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол
на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации,
както и извършване на дейност като едноличен търговец към датата на избирането
или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването
- към
датата
на
избирането
/назначаването
ми
на
длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): 1 ..................................
- развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
предметът на дейност): 1.........................
- съм управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
1
.................................
Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на
длъжността съм:
- имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското
дружество): 1.................................
- развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името
и предметът на дейност): 1.................................
- бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
1
.................................
13.
Договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с
вземаните от лицето решения в кръга на неговите правомощия или задължения по
служба: 1.................................
- име/наименование;
- предмет на договора: 1.................................
- данни за договора: 1.................................
14.
Данни за свързани лица, към дейността на които съдията, прокурорът
или следователят има частен интерес:
- име/наименование;
- вид/описание на дейността: 1.................................

1

Разширяващо се текстово поле
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