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ФОРМУЛЯР: ОСНОВНИ КРАТКОСРОЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Месечен
Представя се на отдел „Статистически изследвания“ към
Териториалното статистическо бюро
до 18-то число на месеца, следващ отчетния месец.

Утвърден от Националния статистически институт

В колоната „предходен месец (тримесечие)” трябва да се попълнят вече уточнените данни по отделните показатели за
предходния месец (тримесечие).
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ..................................... 2019 ГОДИНА
(Хил. левове)

а
Нетни приходи от продажби (приходи от продажби на продукция,
стоки и услуги, вкл. приходи от продажби за износ)
Приходи от продажби на суровини и материали
Балансова стойност на продадените стоки
Балансова стойност на продадените суровини и материали
Акцизи (начислени)

Код

Предходен месец

Текущ месец

б
0110

1

2

От началото на
годината
3

0143
0515
0516
7000

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ ЗА ИЗНОС НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ….................................2019 ГОДИНА
(Хил. левове)

а
Приходи от продажби за износ (вкл. вътрешнообщностни доставки)
в това число
- приходи от продажби за Еврозоната
- приходи от продажби извън Еврозоната

Код

Предходен месец

Текущ месец

б
1510

1

2

От началото на
годината
3

1511
1512

ЗАПАСИ ОТ ПРОДУКЦИЯ В ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА МЕСЕЦ ..........................................2019 ГОДИНА

а
Налична продукция:
- в началото на годината
- в началото на месеца
- в края на месеца

Код
б

Предходен месец
1

(Хил. левове)
Текущ месец
2

0920
0921
0922

ОТРАБОТЕНИ ЧОВЕКОЧАСОВЕ ОТ ЗАЕТИТЕ В СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ......................... 2019 ГОДИНА

(Брой)

a
Общо – отработени човекочасове
в т.ч. за строителство на:
сгради
строителни съоръжения

Код
б
4000

Предходен месец

Текущ месец

1

2

4010
4020

ПРОДАЖБИ НА ЕДРО И ДРЕБНО (ВКЛ. ДДС И АКЦИЗИ) ПРЕЗ ............................... ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

Код
a
Продажби на дребно на собствена продукция, купени стоки и материали
в т.ч. храни, напитки и тютюневи изделия
Продажби на едро на купени стоки и материали
Лице за контакт.................................................................................
Съставил

..................................................................................

б
2010
2020
2030

Предходно
тримесечие
1

Текущо
тримесечие
2

(Хил. левове)
От началото на
годината
3

Телефон ........................................
Подпис .........................................

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР “ОСНОВНИ КРАТКОСРОЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ”
Ако предприятието няма окончателни данни за текущия месец по някои или по всички показатели от формуляра, може
да се направят и попълнят оценки на тези показатели, т.е. данните за текущия месец да бъдат предварителни.
В колоната „предходен месец (тримесечие)” трябва да се попълнят вече уточнените данни по отделните показатели за
предходния месец (тримесечие).
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ:
Нетните приходи от продажби (код 0110 – съответства на код 15100 от Годишния отчет на нефинансовите предприятия (ОПР))
- включват всички фактурирани приходи от продажби на продукция, стоки и услуги (без ДДС и начислените акцизи) през
отчетния период. Включват се приходите от услуги, предоставени на клиента (услуги по инсталация, пакетиране, транспорт и
др.) дори, ако тези услуги са фактурирани отделно.
В нетните приходи не се включват приходите, класифицирани като финансови и извънредни приходи, приходи от
финансирания (субсидии), приходите от продадени собствени дълготрайни материални и нематериални активи и приходите
от продажби на закупени суровини и материали.
Приходите от продажби на суровини и материали (код 0143 – съответства на код 15420 от Годишния отчет на нефинансовите
предприятия (ОПР)) - включват стойността на закупените суровини и материали, които не са били предназначени за
препродажба, но са продадени в същото състояние.
Балансова стойност на продадените стоки (код 0515 – съответства на код 41110 от Годишния отчет на нефинансовите
предприятия (ОПР)) - посочва се стойността по цена на придобиване само на продадените стоки, купени с цел препродажба.
Балансова стойност на продадените суровини и материали (код 0516 – съответства на код 41120 от Годишния отчет на
нефинансовите предприятия (ОПР)) - посочва се стойността по цена на придобиване на продадените суровини и материали,
закупени за производствено или друго потребление, но продадени в същото състояние.
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ ЗА ИЗНОС НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (код 1510 – съответства на код 15700 от
Годишния отчет на нефинансовите предприятия (ОПР)) – попълва се от промишлените предприятия (предприятия,
класифицирани в сектори B, C, D и E на КИД 2008). Посочват се приходите от продажби от износ на продукция, стоки,
материали и услуги (вкл. и тези, които се определят като вътрешнообщностна търговия), по левовата равностойност на валутата
по курса на БНБ в деня на фактурирането. Не се включват приходите от продажби от износ на продадените извън територията
на страната собствени дълготрайни материални и нематериални активи. Еврозоната включва държавите, които са възприели
еврото за национална валута. Продажбите за страни, които не са възприели еврото за национална валута се попълват в клетките
за ‘продажби извън Еврозоната’.
ЗАПАСИ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (съответстват на код 03131 от Годишния отчет на нефинансовите
предприятия (Счетоводен баланс)) – попълва се от промишлените предприятия (предприятия, класифицирани в сектори B, C, D
и E на КИД 2008). Посочва се стойността на готовата продукция, произведена от отчетната единица, която все още не е
продадена в началото на годината и в началото и в края на предходния и текущия месец.
ОТРАБОТЕНИ ЧОВЕКОЧАСОВЕ В СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – На код 4000 се посочват общо действително
отработените човекочасове от пряко заетите с производствена дейност в строителното предприятие. На кодове 4010 и
4020 се посочват по отделно човекочасовете на пряко заетите лица със строителна дейност на сгради и строителни
съоръжения, т.е. действително отработени часове от строителните работници, водачи на товарни и специализирани автомобили,
машинисти на специализирани машини в строителството в рамките на регламентираното работно време и положените часове
извънреден труд (след работно време, през нощта, в празнични и почивни дни), без тези дни в отпуск по болест, домашен платен
отпуск или други видове платени, неплатени отпуски и престои. Отработените човекочасове от ръководителите и
административния персонал, ангажиран с обслужване на дейността на фирмата, трябва да се изключат . В случаи,
когато строителен инженер или техник от този персонал участва в извършването на строителна дейност през една
част от времето, тези часове трябва да се включат.
Сградното строителство - включва строителството на покрити строителни обекти, които могат да се използват самостоятелно, с
цел дълготрайна употреба - жилищни и нежилищни сгради (офиси, търговски, производствени, медицински , просветни и др.).
Строителство на съоръжения (гражданско строителство) - включва строителството на инженерно-строителни съоръжения,
свързани с транспортната и далекосъобщителна инфраструктура (пътища, железопътни линии, мостове, виадукти, тунели,
далекосъобщителни съоръжения), хидротехнически и спортни съоръжения (язовири, пристанищни съоръжения, напоителни и
отводнителни системи, стадиони, писти), тръбопроводи, електропроводи и др.
ПРОДАЖБИ НА ЕДРО И ДРЕБНО – попълва се от всички стопански субекти, извършващи продажби на едро и дребно, с
изключение на предприятията, класифицирани в раздел 56 „Ресторантьорство“.
На код 2010 (съответстващ на код 9000 к.2 от Годишния отчет на нефинансовите предприятия (Справка за продажбите и
търговските обекти)) се посочват продажбите на дребно, които включват стойността на купените и продадени готови стоки и
материали и реализираната собствена продукция на населението и други институции и ведомства за собствено потребление по
цени на реализация (вкл. ДДС и акцизи).
На код 2020 се посочват продажбите само на храни, напитки и тютюневи изделия.
На код 2030 (съответстващ на код 9000 к.1 от Годишния отчет на нефинансовите предприятия (Справка за продажбите и
търговските обекти)) се посочват продажбите на едро, които включват стойността на купените и продадени готови стоки и
материали по цени на реализация (вкл. ДДС и акцизи) на други търговци за следваща препродажба или на предприятия за
производствено потребление, без стойността на износа.

