
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  

 

Указания за тълкуване на термините оборудване, обзавеждане, ДНА и 

стопански инвентар 

 

Оборудване (различно от земя, сгради, или подобрения, различни от сгради). 

Оборудването представлява подвижна или фиксирана част на мебели или обзавеждане, 

инструмент, машина, апарат, или набор от елементи, които отговарят на всички от 

изброените условия: 

• При нормални условия на употреба, включително разумни грижи и поддръжка, то има 

предполагаем срок на годност (полезен живот) повече от една година. 

• То запазва първоначалната си форма и външен вид при използване. 

• Ако съоръжението е повредено или някои от неговите части са изгубени или 

износени, то може би е по-рентабилно да се поправи, отколкото да се замени с изцяло 

нов елемент. Често срещаната ситуация, че нови електроуреди не е възможно да се 

поправят или са програмирани така, че да се развалят след известно време, не поставя 

под съмнение фактът, че те представляват оборудване. 

• То не губи своята идентичност чрез инкорпориране в различна или по-сложна 

композиция (структура). 

Инфраструктура: 

Материална собственост с постоянен характер, което отговаря на следните условия: 

• Има неподвижен характер (или е постоянно прикрепена към земята или към сграда 

или самостоятелен обект, който е трайно прикрепен към земята и в този случай, тя губи 

своята идентичност чрез инкорпорирането й и се превръща в част от неподвижна 

собственост, към която е прикрепена) 

• При нормални условия на употреба, включително разумни грижи и поддръжка, тя има 

неограничен срок на годност. 

• Тя запазва първоначалната си форма и външен вид при използване. 

 Следва да се отбележи, че дълготрайни нематериални активи, като например софтуер 

или информационни системи не попадат в обхвата на определението за 

"инфраструктура".  

Във връзка с посочените дефиниции, даваме следните примери: 



• медицински машини, мебели и хардуер не се считат за инфраструктура, тъй като те 

имат подвижен характер; 

• цифрови бази данни, софтуер,  право на собственост и услуги също не се считат за 

инфраструктура, защото те имат нематериален характер; 

• окабеляването се счита за "инфраструктура", ако кабелите са или стават трайно 

прикрепени към съоръженията (т.е. губят своята идентичност чрез инкорпорирането им 

и се считат за част от сградите); 

• климатици и електрически генератори се считат за "инфраструктура", когато те са или 

стават трайно прикрепени към съответната техническа инфраструктура (в случая ел. 

инсталация). Те се считат за "оборудване", когато те са и остават подвижни. 


