
 
 

СТАТИСТИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ФОРМУЛЯР - ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

ТРИМЕСЕЧЕН 
Утвърден от Националния статистически институт 

Представя се на отдел „Статистически изследвания“  
към Териториалното статистическо бюро  

                                                                                                 до 30-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие 

 

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ .................................... 2017 ГОДИНА 
(І, ІІ, ІІІ, ІV тримесечие) 

 

II. ПРИХОДИ ОТ ИЗНОС 
 (Хил. лв.) 

Показатели 

Код 

на 

реда 

Отчетно 

тримесечие 

а б 1 

Левова равностойност на валутните 

приходи от износ  3000  

в това число: 

- приходи от предоставени услуги 

на чуждестранни клиенти  3010  

 

 
IІI. НАЕТИ ЛИЦА 

(Среден списъчен брой) 

Показатели 

Код 

на 

реда 

Отчетно 

тримесечие 

а б 1 

Наети лица по трудов договор 

(без лицата в отпуск по майчинство) 4000 

 

 

 
IV. АКЦИЗИ 
  (Хил. лв.) 

Показатели 

Код 

на 

реда 

Отчетно 

тримесечие 

а б 1 

Акцизи (начислени) 7000   

 

 
V. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 
  (Хил. лв.) 

Показатели 

Код 

на 

реда 

В началото 

на отчет-

ното 

тримесечие 

В края на 

отчетното 

триме-

сечие 

а б 1 2 

Материални запаси 0900   

в това число: 
- суровини и материали 0910     

- продукция 0920     

- стоки 0930     

- незавършено 

производство 0940      

 

 

   ПОЛУЧАТЕЛ:      

С  Отчетна единица:      

Ъ       

С   Гр. (с.)       

Т   Община:      

А       

В   Област:      

И   Район:      

Т       

Е       

Л       

                        ЕИК   

Формуляр Юридическа   единица                    Клон/ КИД-2008 
                                                        поделение клас 

                        

I. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ  
 (Хил. лв.) 

Показатели 

Код 

на 

реда 

Отчетно 

тримесечие 

а б 1 

 А. ПРИХОДИ      

I. Приходи от оперативна дейност 

(1+2+3+4) 0100   

1. Нетни приходи от продажби 0110   

в това число:    

- на стоки 0115   

2. Увеличение на запасите от 

продукция и незавършено 

производство 0120 

 

3. Разходи за придобиване на активи 

по стопански начин 0130 

 

4. Други приходи 0140  

в това число: 

- приходи от финансирания 0141  

от тях от правителството 0142  

- продажба на суровини и материали 0143  

- продажба на дълготрайни активи 0144  

ІІ. Финансови приходи 0200   

 ІII. Извънредни приходи 0300   

 Б. РАЗХОДИ 

I. Разходи за оперативна дейност 

(1+2+3+4+5) 0400   

1. Намаление на запасите от 

продукция и незавършено 

производство 0410 

 

2. Разходи за суровини, материали и 

външни услуги 0420  

- суровини и материали 0421  

- външни услуги 0422  

3. Разходи за персонала 0430  

в това число: 

- разходи за възнаграждения 0431  

от тях на работещите по 

трудов договор 0432  

- разходи  за осигуровки 0433  

4. Разходи за амортизация и обезценка 0440  

от тях: 

- разходи за амортизация 0441  

5. Други разходи 0500  

в това число: 

- балансова стойност на продадените 

активи 0510  

от тях: 

- стоки 0515  

- суровини и материали 0516  

- дълготрайни активи 0517  

ІІ. Финансови разходи 0600  

 ІII. Извънредни разходи 0700  



 

 

 

 

У К А З А Н И Я 

 

Формулярът се попълва тримесечно от нефинансовите предприятия. Представянето в срок до 30-то число на месеца след отчетното 

тримесечие задължително съгласно Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2017 година. 

Неизпълнението на това задължение се санкционира съгласно чл. 52 от същия закон. 

 

I. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ е извлечение от Отчета за приходите и разходите на предприятието, съставен на базата на информация от 

съответните счетоводни сметки. Информацията се представя за отчетното тримесечие, без натрупване. 

 

В приходите от оперативната дейност - код 0100 се включват нетните приходи от продажби, увеличението на запасите от продукция и 

незавършено производство, разходите за придобиване на активи по стопански начин и други приходи. 

Нетните приходи от продажби - код 0110 отразяват приходите от продажби на продукция, стоки и услуги. 

На код 0115 се посочват приходите от продажби на стоки, а в разходната част на раздела, на код 0515, съответната балансова стойност на 

продадените стоки. 

Увеличението на запасите от продукция и незавършено производство се посочва в приходната част на код 0120, а намалението на запасите 

от продукция и незавършено производство се посочва в разходната част на код 0410. 

В други приходи - код 0140 се посочват приходи от финансирания, продажби на суровини и материали, продажба на дълготрайни активи и 

други.  

На код 0143 се посочват приходите от продажба на суровини и материали, а в разходната част на раздела, на код 0516, съответната им 

балансова стойност. На код 0144 се посочват приходите от продажба на дълготрайни активи, а в разходната част на раздела, на код 0517, 

съответната им балансова стойност. 

 

Показателите от формуляр „Дейност на нефинансовите предприятия“ имат следното съответствие с показателите от Годишния отчет на 

нефинансовите предприятия (Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс): 

 

Тримесечен формуляр „Дейност на нефинансовите 

предприятия“ 

Годишния отчет на нефинансовите предприятия 

Код 0100 Код 15000   (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0110 Код 15100  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0115 Код 15120  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0120 Код 15200  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0130 Код 15300  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0140 Код 15400  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0141 Код 15410  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0142 Код 15411  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0143 Код 15420  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0144 Код 15430  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0200 Код 16000  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0300 Код 17000  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0400 Код 10000  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0410 Код 10100  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0420 Код 10200  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0421 Код 10210  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0422 Код 10220  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0430 Код 10300  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0431 Код 10310  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0433 Код 10320  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0440 Код 10400  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0441 Код 10411  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0500 Код 10500  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0510 Код 10510  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0515 Код 41110  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0516 Код 41120  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0517 Код 41140  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0600 Код 11000  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0700 Код 12000  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 3000 Код 15700  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 3010 Код 15710  (Отчет за приходите и разходите) 

Код 0900 Код 03100 – Код 03140 (Счетоводен баланс) 

Код 0910 Код 03110  (Счетоводен баланс) 

Код 0920 Код 03131  (Счетоводен баланс) 

Код 0930 Код 03132  (Счетоводен баланс) 

Код 0940 Код 03120  (Счетоводен баланс) 

 

 

Съставил: ..............................................................................                                      Управител:........................................................................ 

                             (Име, Фамилия)                                                                                                                                     

Телефон:.....................................      Дата:............................                                       Главен счетоводител:...................................................... 


