
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ  

 

Име на фирмата:……………………....................... 
 

Град (село):…………………………………........... 
 

  
Формуляр 

 

 

 

ЕИК по БУЛСТАТ 
 

Юридическа единица  Клон/подел. 

 

 
КИД 

клас 

  Телефонен № за контакт:.........................................  И И 0 3 0 3 1                  

Бизнес наблюдение в промишлеността 

към 10-ти..………………..20.....година 
(месец) 

Уважаема госпожо/Уважаеми господине, 

Вие участвате в национално представително бизнес наблюдение в индустриалния сектор, което е 

част от хармонизираната програма на Европейската комисия за бизнес наблюдения за страните-членки на 

Европейския съюз. Националният статистически институт има договореност с Европейската комисия да 

провежда всички бизнес наблюдения по тази програма и да изпраща агрегираните данни в Европейската 

комисия в Брюксел в края на всеки месец. 

Анкетната карта е направена така, че да бъде попълнена за минути. Моля, поставете знака “Х” в 

карето срещу избрания от Вас отговор. В случай, че има изразена сезонност, същата следва да бъде 

изключена при формирането на оценките и прогнозите. 

Моля, върнете попълнената карта в Териториалното статистическо бюро до 10-то число на месеца. 

ТАЙНАТА НА СВЕДЕНИЕТО ЗА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ Е ГАРАНТИРАНА СЪГЛАСНО ЧЛ.25, 26, 

26а, 27 И 27а ОТ ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКАТА. 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТЗИВЧИВОСТТА! 

 

1. Считате ли, че настоящото бизнес състояние на Вашето предприятие е: 
1  добро? 
2  задоволително (нормално за сезона)? 
3  лошо? 

2. Считате ли, че производствената дейност на Вашето предприятие през последните 3 месеца: 
1  се е увеличила? 
2  не се е променила? 
3  е намаляла? 

3. Как преценявате осигуреността на производството си с поръчки? 

 а) общо б) от страната в) от чужбина 

1 
 

 

повече от достатъчна  

(над нормалната) 
1 

 

 

повече от достатъчна   

(над нормалната) 
1 

 

 

повече от достатъчна    

(над нормалната) 

2 
 достатъчна  

(нормална за сезона) 
2 

 достатъчна  

(нормална за сезона) 
2 

 достатъчна  

(нормална за сезона) 

3 
 недостатъчна  

(под нормалната) 
3 

 недостатъчна  

(под нормалната) 
3 

 недостатъчна  

(под нормалната) 

4. Считате ли, че запасите Ви от готова продукция са ...?  
1  твърде големи (над нормалните) 
2  достатъчни (нормални за сезона) 
3  твърде малки (под нормалните) 

5. Кои са основните фактори, които понастоящем ограничават производствената Ви дейност? 
1  Недостатъчно търсене от страната 
2  Недостатъчно търсене от чужбина 
3  Конкурентен внос 
4  Недостиг на работна сила, вкл. квалифицирана 
5  Недостиг на материали и/или оборудване 
6  Недостиг на енергия 
7  Финансови проблеми (неплатежоспособност, трудности при получаване на кредит, лихвени проценти и др.) 
8  Слабости в икономическото законодателство 
9  Несигурна икономическа среда 

10  Други 
11  Нямаме затруднения 



6. Очаквате ли през следващите 6 месеца бизнес състоянието на Вашето предприятие да бъде: 
1  по-добро? 
2  същото? 
3  по-лошо? 

7. Очаквате ли през следващите 3 месеца производствената дейност на Вашето предприятие: 
1  да се увеличи? 
2  да остане без промяна? 
3  да се намали? 

8. Очаквате ли през следващите 3 месеца продажните Ви цени: 

 а) общо   б) ако очаквате увеличение, в сравнение със 

сегашното им движение, то ще е: 
1  да се увеличат? 1   по-бързо? 
2  да останат без промяна? 2  същото? 
3  да се намалят? 3  по-бавно? 

9. Очаквате ли през следващите 3 месеца персоналът на Вашето предприятие: 
1  да се увеличи? 
2  да остане без промяна? 
3  да се намали? 

 

СЛЕДВАЩИТЕ ВЪПРОСИ СЕ ПОПЪЛВАТ ТРИМЕСЕЧНО ПРЕЗ ЯНУАРИ, АПРИЛ, ЮЛИ И ОКТОМВРИ 

10. Приблизително какъв процент от мощностите на Вашето предприятие са натоварени 

(в % от пълното натоварване)? 

1  по-малко от 30% 
2  30 - 40% 
3  41 - 50% 
4  51 - 60% 
5  61 - 70% 

6  71 - 80% 
7  81 -  90% 
8  91 - 100% 
9  над  100 % 

11. Предвид настоящото ниво на поръчки и очакваните промени в търсенето през следващите месеци, 

как оценявате настоящия си производствен капацитет? 
1  повече от достатъчен  
2  достатъчен 
3  недостатъчен 

12. При сегашния темп на производство, приблизително за колко месеца производственият Ви график е 

осигурен с поръчки? 

 месеци (брой) 

13. Считате ли, че притокът Ви на поръчки през последните 3 месеца е: 
1  увеличен? 
2  без промяна? 
3  намален? 

14. Очаквате ли през следващите 3 месеца износът на Вашето предприятие: 
1  да се увеличи? 
2  да остане без промяна? 
3  да се намали? 

15. Считате ли, че конкурентната позиция на Вашето предприятие през последните 3 месеца се е: 

а) на вътрешния пазар   б) на външния пазар в в) на външния пазар извън 

   страните от Европейския съюз страните от Европейския съюз 

1  подобрила? 1  подобрила? 1  подобрила? 
2  запазила? 2  запазила? 2  запазила? 
3  влошила? 3  влошила? 3  влошила? 

 

 

 

Дата……………………… Управител (собственик) 

 на предприятието……………………….............................. 

 (подпис) 


