
СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2018 ГОДИНА 

*     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.

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 дейност-
описание 

                                          Код (КИД 2008)

                                       Код (НКИД 2003)

 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



УКАЗАНИЯ

Местни единици:

Съгласно определението на ЕВРОСТАТ, местна единица „МЕ” е предприятие или част от предприятие, което извършва дейност на собствен 
адрес и с постоянен персонал (минимум един човек на непълен работен ден). Предприятието, отговорно за една или повече МЕ трябва да 
има възможност да предоставя информация за нея/тях.

“Наименование на МЕ”: Името на МЕ трябва да е уникално. То се образува като към името на предприятието се прибави населеното 
място, район, квартал или ж.к.. В случай, че има повече от една местна единица в един и същ район/квартал/ж.к. се добавя описание 
или пореден номер. Ако управлението на предприятието е на адрес, различен от този на описаните местни единици, създайте и местна 
единица на офиса, от който се извършва управлението. За такава местна единица името се формира като към името на предприятието се 
добави текста „- ОФИС”.

“Място на извършване на дейността” е възможно най-детайлният адрес на местната единица, за който предприятието може да 
предостави данни (подробен адрес, населено място, община, област).

“Бруто приходи от продажби” (вкл. акцизи, без ДДС) за местната единица – хил. лева. Сумата от брутните приходи от продажби в местните 
единици да е равна на код 15500 на Раздел І от „Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности” за предприятието.

“Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение” за местната единица. Сумата от наетите лица 
в местните единици да е равна на код 1000, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд” за 
предприятието.

“Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол” за местната единица. Сумата от наетите лица по 
договор за управление и контрол в местните единици да е равна на код 1400, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата 
и други разходи за труд ” за предприятието.

“Среден брой през годината на работещите собственици” за местната единица. Сумата от работещите собственици в местните 
единици да е равна на код 1600, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд ” за предприятието.

“Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател” за 
местната единица. Сумата от наетите лица, които имат само извънтрудови правоотношения (граждански договор) и не работят при друг 
работодател в местните единици да е равна на код 1510, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за 
труд ” за предприятието.

“Разходи за възнаграждения (вкл. сумите по граждански договори на наетите лица, които имат само граждански договор и не 
работят при друг работодател )” за местната единица – хил. лева. Сумата от разходите за възнаграждения за всички въведени местни 
единици да бъде равна на сумата от разходите за възнаграждения на предприятието - код 10310, к.1 от „Отчет за приходите и разходите ” 
и гражданските договори на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател - код 31121, к.1 Раздел 
ІІІ от „Отчет за приходите и разходите“.

“Размер на направените инвестиции” за местната единица - хил. лева. Сумата от размера на направените инвестиции във всички 
въведени местни единици да бъде равна на направените инвестиции общо за предприятието. Инвестициите на предприятието включват 
действително извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи - код 4500, к.3 от “Справка за разходите за 
придобиване на дълготрайни материални активи”.


