
СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА,
ПРЕДОСТАВЯЩИ БИЗНЕС УСлУГИ ПО ВИДОВЕ ПРОДУКТИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

 Попълва се от всички предприятия с брой на заетите лица (БРЗ*) над 19 и  основна икономическа дейност: 58.2 - Издаване на 
програмни продукти, 62 - Дейности в областта на информационните технологии, 63.1 - Обработка на данни, хостинг и подобни 
дейности; web-портали, 69 – Юридически и счетоводни дейности, 70.2 - Консултантски дейности в областта на управлението, 71 - 
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи, 73 - Рекламна дейност и проучване на пазари, 78 - Дейности 
по наемане и предоставяне на работна сила.

*БРЗ = кол.1 код (1000 + 1200 -1300 + 1400 + 1510 + 1600)
от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2021 година“

Всяко предприятие попълва само един от разделите във формуляра, който отговаря на неговата основна дейност.

Раздел I. Дейности в областта на компютърните технологии – код 58.2, код 62 и код 63.1 по КИД-2008

Наименование на продукта / услугата Код по 
КПИД-2008

Код на 
реда Сума - хил. лв.

а б в 1
Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите) 8700

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги 8710
Издаване на компютърни игри  (компютърни игри - на технически носител, зареждани по  
електронен път /downloads/, онлайн режим; услуги по лицензиране за правото на ползване на  игри) 58.21 8711 
Пакети системен и приложен софтуер (пакети информационни системи, мрежов софтуер,  
софтуер за управление на бази данни, софтуерни средства за програмни езици; пакети общи 
бизнес софтуерни приложения и приложения за домашно ползване, друг приложен софтуер)

58.29.1  
58.29.2 8712

Софтуер зареждан по електронен път (download); Софтуер в режим онлайн (системен или 
приложен софтуер)

58.29.3  
58.29.4 8713

Услуги по лицензиране за правото на използване на компютърен софтуер 58.29.5 8714 
Компютърно програмиране (проектиране и разработване на информационни технологии, 
софтуерни приложения и потребителски мрежи и системи; оригинали на софтуер) 62.01 8715 
Консултантска дейност по информационни технологии (консултантски услуги по хардуер и 
софтуер, по техническа поддръжка на информационни технологии) 62.02 8716 
Управление и обслужване на компютърни средства и системи (услуги по управление и 
обслужване на мрежи и компютърни системи) 62.03 8717 
Други дейности в областта на информационните технологии (услуги по инсталиране на 
компютри и периферни устройства; услуги некласифицирани другаде) 62.09 8718 
Обработка на данни, хостинг и други подобни дейности (услуги по обработка на данни, 
хостинг за софтуерни приложения и други. Услуги по доставяне на информационна 
инфраструктура; аудио- и видеосъдържание, излъчвано в реално време чрез Интернет; 
продажба на време или място за реклама в Интернет) 63.11 8719 
Web-портали (включва: съдържание на web-портали) 63.12 8720 
Ремонт на компютри и периферни устройства за тях 95.11 8721 
Препродажба  на едро и дребно на софтуер и хардуер, които не са били разработени или   
произведени в предприятието 8722 

Приходи от продажби от странична дейност 8750

Раздел ІI. Юридически дейности – код 69.10 по КИД-2008

Наименование на продукта / услугата Код по 
КПИД-2008

Код на 
реда Сума - хил. лв.

а б в 1
Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите) 9700

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги 9710
Юридически консултации и представителство, свързани с наказателното право 69.10.11 9711
Юридически консултации и представителство, свързани с търговското и стопанското право 69.10.12 9712
Юридически консултации и представителство, свързани с трудовото право 69.10.13 9713
Юридически консултации и представителство, свързани с гражданското право 69.10.14 9714
Юридически услуги по патентно и авторско право и други права върху интелектуалната 
собственост 69.10.15 9715

Нотариални услуги 69.10.16 9716
Арбитражни и помирителни услуги 69.10.17 9717
Услуги по провеждане на търгове 69.10.18 9718
Други юридически услуги 69.10.19 9719

Приходи от продажби от странична дейност 9750

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦОтчетна единица: .........................................................
...............................................................................................



Раздел ІІІ. Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации – код 69.20  по КИД-2008

Наименование на продукта / услугата Код по 
КПИД-2008

Код на 
реда Сума - хил. лв.

а б в 1

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите) 9800

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги 9810

Услуги по финансов одит 69.20.10 9811

Услуги по проверка на счетоводната отчетност 69.20.21 9812

Услуги по състояние на финансовата отчетност 69.20.22 9813

Услуги по водене на счетоводство 69.20.23 9814

Услуги по водене на ведомости 69.20.24 9815

Други счетоводни услуги 69.20.29 9816

Консултации и услуги по корпоративно данъчно облагане 69.20.31 9817

Услуги по данъчно планиране на физически лица 69.20.32 9818

Услуги по обявяване в несъстоятелност и ликвидация 69.20.40 9819

Приходи от продажби от странична дейност 9850

Раздел ІV. Консултански дейности в областта на управлението – код 70.2 по КИД-2008

Наименование на продукта / услугата Код по 
КПИД-2008

Код на 
реда Сума - хил. лв.

а б в 1

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите) 9900

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги 9910

Консултантски услуги по връзки с обществеността 70.21.10 9911

Консултантски услуги по стратегическо управление 70.22.11 9912

Консултантски услуги по управление на финансите (без корпоративни данъци) 70.22.12 9913

Консултантски услуги по управление на пазарите 70.22.13 9914

Консултантски услуги по управление на човешките ресурси 70.22.14 9915

Консултантски услуги по управление на производството 70.22.15 9916

Консултантски услуги по управление на веригата от доставки и други консултантски 
услуги по управление 70.22.16 9917

Услуги по управление на стопанската дейност 70.22.17 9918

Други услуги по управление на проекти, без строителство 70.22.20 9919

Други консултантски услуги по стопанско управление 70.22.30 9920

Приходи от продажби от странична дейност 9950

Раздел V. Архитектурни дейности – код 71.11 по КИД-2008

Наименование на продукта / услугата Код по 
КПИД-2008

Код на 
реда Сума - хил. лв.

а б в 1

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите) 8800

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги 8810

Архитектурни планове и чертежи 71.11.10 8811

Архитектурни услуги за проектиране на жилищни и нежилищни сгради 71.11.21
71.11.22 8812

Архитектурни услуги, свързани с реставрация 71.11.23 8813

Услуги, свързани със съвети в областта на архитектурата 71.11.24 8814

Услуги по градоустройствено и териториално устройствено планиране 71.11.3 8815

Услуги по паркова архитектура и консултантски услуги по паркова архитектура 71.11.4 8816

Приходи от продажби от странична дейност 8850



Раздел VI . Инженерни дейности и технически консултации – код 71.12 по КИД-2008

Наименование на продукта / услугата Код по 
КПИД-2008

Код на 
реда Сума - хил. лв.

а б в 1

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите) 8900

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги 8910

Консултантски инженерни услуги 71.12.11 8911

Инженерни услуги по проектиране на сгради 71.12.12 8912

Инженерни услуги, свързани с енергийни проекти 71.12.13 8913

Инженерни услуги, свързани с транспортни проекти 71.12.14 8914

Инженерни услуги, свързани с проекти за управление на отпадъци (опасни и неопасни) 71.12.15 8915

Инженерни услуги, свързани с проекти за доставяне на води и канализационни проекти 71.12.16 8916

Инженерни услуги, свързани с индустриални и промишлени проекти 71.12.17 8917

Инженерни услуги, свързани с проекти в областта на далекосъобщенията, радиото 
и телевизията 71.12.18 8918

Инженерни услуги за други проекти 71.12.19 8919

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството 71.12.20 8920

Геоложки и геофизични услуги, проучване на земните недра, топографо-геодезични 
измервания и заснемания, картографски услуги 71.12.3 8921

Приходи от продажби от странична дейност 8950

Раздел VII. Технически изпитвания и анализи – код 71.2 по КИД-2008

Наименование на продукта / услугата Код по 
КПИД-2008

Код на 
реда Сума - хил. лв.

а б в 1

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите) 9300

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги 9310

Изпитвания и анализ на химичния състав и чистотата 71.20.11 9311

Изпитвания и анализ на физичните свойства 71.20.12 9312

Изпитвания и анализ на комплексни системи, механични и електрически 71.20.13 9313

Услуги по технически контрол на автомобили 71.20.14 9314

Други услуги по технически изпитвания и анализи 71.20.19 9315

Приходи от продажби от странична дейност 9350

Раздел VIII. Рекламна дейност – код 73.1 по КИД-2008

Наименование на продукта / услугата Код по 
КПИД-2008

Код на 
реда Сума - хил. лв.

а б в 1

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите) 9400

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги 9410

Комплексни услуги, свързани с рекламата 73.11.11 9411

Услуги по директен маркетинг и разпращане на рекламни материали по пощата 73.11.12 9412

Услуги по планиране и създаване на реклама 73.11.13 9413

Други рекламни услуги 73.11.19 9414

Услуги по продажба на рекламно място в печатни издания срещу заплащане (по договор 
или еднократно) 73.12.11 9415
Услуги по продажба на радио- и телевизионно рекламно място или време срещу заплащане 
(по договор  или еднократно) 73.12.12 9416
Услуги по продажба на рекламно място или време в интернет срещу заплащане (по договор 
или еднократно) 73.12.13 9417

Продажба на реклама, свързана със събития 73.12.14 9418

Продажба на друг вид рекламно място или време за рекламиране срещу заплащане по договор 73.12.19 9419

Приходи от продажби от странична дейност 9450



Раздел IX. Проучване на пазари и изследване на общественото мнение – код 73.2 по КИД-2008

Наименование на продукта / услугата Код по 
КПИД-2008

Код на 
реда Сума - хил. лв.

а б в 1

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите) 9500

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги 9510

Услуги по проучване на пазари; изследвания на качествени характеристики 73.20.11 9511

Услуги по проучване на пазари; еднократни изследвания на количествени характеристики 73.20.12 9512

Услуги по проучване на пазари; продължаващи и регулярни изследвания на количествени  
характеристики 73.20.13 9513
Услуги по проучване на пазари, различни от изследванията; Други услуги по проучване на 
пазари

73.20.14  
73.20.19 9514

Услуги по изследване на общественото мнение 73.20.20 9515

Приходи от продажби от странична дейност 9550

Раздел X. Дейности по наемане и предоставяне на работна сила – код 78 по КИД-2008

Наименование на продукта / услугата Код по 
КПИД-2008

Код на 
реда Сума - хил. лв.

а б в 1

Приходи от продажби - общо
(код 15500 + код 15420 кол.1 от Отчета за приходите и разходите) 9600

Приходи от продажби от основната дейност по видове услуги 9610

Посреднически услуги по набиране на ръководен и висококвалифициран персонал 78.10.11 9611

Посреднически услуги по наемане за постоянна работа на всякакъв персонал 78.10.12 9612

Услуги по временно наемане и предоставяне на персонал в областта на компютърните 
технологии и далекосъобщенията 78.20.11 9613

Услуги по временно наемане и предоставяне на друг спомагателен персонал за работа в офиси 78.20.12 9614

Услуги по временно наемане и предоставяне на персонал в областта на търговията и 
търговските сделки 78.20.13 9615
Услуги по временно наемане и предоставяне на работници в областта на промишлеността, 
строителството, транспорта или складирането 78.20.14 9616
Услуги по временно наемане и предоставяне на персонал за хотелиерство и 
ресторантьорство 78.20.15 9617

Услуги по временно наемане и предоставяне на медицински персонал 78.20.16 9618

Услуги по временно наемане и предоставяне на друг персонал 78.20.19 9619

Други услуги по предоставяне на работна сила (включва: услуги по наемане и 
предоставяне на персонал в областта на компютърните технологии; спомагателен 
персонал за работа в офиси; персонал  в областта на търговията; работници в областта на 
промишлеността, строителството, транспорта или складирането; персонал за хотелиерство 
и ресторантьорство; медицински персонал; персонал, н. д.) 78.30.1 9620

Приходи от продажби от странична дейност 9650

Дата:

Ръководител:

 Съставител:

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия) (телефон)


