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за ....................................................тримесечие на 20.... година

 Въпросник за цени производител на основен ремонт и подобрения на жилища и 

жилищни сгради 

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ

Ако има промяна в характеристиките или ако наблюдаваната строително - ремонтна услуга вече не се 

извършва, тя трябва да се замени с нова. Моля опишете новата услуга, цените на която ще се наблюдават 

тримесечно.
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в

Ако има промяна в характеристиките или наблюдаваната строително-ремонтна услуга не се изпълнява, се заменя с възможно най-

близка  до досегашния вид строителна услуга.
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Заместване на определен вид работа/услуга. При наблюдението на цените на производител, целта е да се отчете

действителното изменение на цените, т.е. тези, които се дължат на инфлацията, а не това което се дължи на промяна на

качеството на материалите. Затова особено важно е да се наблюдават строително-ремонтни работи/услуги на жилища с

постоянно качество, тъй като ако не се идентифицира и отстрани влиянието му върху наблюдаваните компонентни цени,

изчисляваните индекси на цени на производител ще бъдат значително отклонени.   

Когато дадена специфична строително-ремонтна работа/услуга, обект на наблюдението, спре да се предоставя

е необходимо да се замени с нова от същата продуктова група, която е най-близкият аналог на отпадналата и

трябва да се извършва обичайно в бъдеще. 

Забележки:

ВЪПРОСНИКЪТ ЗА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПОДОБРЕНИЯ НА ЖИЛИЩА И

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ се попълва от предприятията, определени за участие в програмата за наблюдение на цените на

производител. Попълнените формуляри се представят в съответното ТСБ до 30-то число на месеца, следващ отчетното

тримесечие.                                                                                               

За всеки посочен вид работа се посочва спецификация на най-често използваните материали, като се попълват данни само за

основните материали, които формират около 70-80% от общата стойност на материалите, необходими за извършването на

определен вид строително ремонтна дейност за единица мярка. В случаи, когато се работи с материали на клиента се посочва

само стойността на труда.

в

Наблюдавана цена. Посочват се данни за обичайно извършвани видове строително-ремотни работи/услуги по компоненти, като

се посочват цените на използваните материали (без ДДС, но с включване на отстъпките от базисните цени) и стойността на

труда в лева, за единица мярка. 

Ако има промяна в характеристиките или ако наблюдаваната строително - ремонтна услуга вече не се 

извършва, тя трябва да се замени с нова. Моля опишете новата услуга, цените на която ще се наблюдават 

тримесечно.
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близка  до досегашния вид строителна услуга.
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