
Приложение 2 
Справка за Група предприятия 

Структура на файловете от ИС „Бизнес статистика“ за Група 
предприятия(ГП) 

Файлът STN_OSNgp – Съдържа основните данни, характеризиращи групите от 
„Справка за група предприятия” при отговор 1 или 2 на въпрос 1 „Вашето предприятие 
част от ГП ли е?”: 

Описание на полето Код Тип 
СИК на статистическата единицата, подала 
годишен отчет (РСЕ) 

SIK char(8) 

Наименование на единицата на кирилица IME char(254) 
ЕИК на правната единица, подала годишен отчет 
(код от  ТР/БУЛСТАТ) 

EIK char(13) 

Сик на статистическата единица „Група 
предприятия“ (РСЕ) 

SIK_GP char(8) 

Тип на групата GP _TIP char(1) 
Наименование на групата на кирилица IME_ CYR char(254) 
Наименование на групата на латиница IME_ LAT char(254) 
Държава на регистрация на групата(предприятие-
майка) 

ISO_PKU char(2) 

Брой предприятия, включени в ГП GP_BR numeric(3) 
Основна икономическа дейност (КИД 2008) на 
групата 

GP_KID08_O char(2) 

Допълнителна икономическа дейност (КИД 2008) 
на групата 

GP_KID08_D char(2) 

Брой на заетите лица в групата GP_EMP numeric(8) 
Приходи от дейността на групата GP_INC numeric(11) 
Дата на вписване в РСЕ GP_YEAR char(4) 

Файлът STN_Memb – Съдържа данни за членовете на ГП от „Справка за група 
предприятия” при отговор 1 или 2 на въпрос 1 „Вашето предприятие част от ГП ли е?”: 

Описание на полето Код Тип 
СИК на статистическата единицата, подала 
годишен отчет (РСЕ) 

SIK char(8) 

Наименование на единицата на кирилица IME char(254) 
ЕИК на правната единица, подала годишен отчет EIK char(13) 
Пореден номер на предприятието, член на 
групата  

NOM_MEMB numeric(3) 

ЕИК на правната единица, член на ГП EIK_MEMB char(13) 
Наименование на правната единица, член на ГП IME_CYR char(254) 
Държава на регистрация на правната единица, 
член на ГП 

ISO_PKU char(2) 

Вид контрол Kind_K char(1) 
Процент на собственост  PR_SOB numeric(5,2) 

 



Файлът STN_CHASTgp - Съдържа данни за предприятията от „Справка за група 
предприятия”, които са посочили  отговор 3, или 4, или 5 на въпрос 1 „Вашето 
предприятие част от ГП ли е?”: 
 

Описание на полето Код Тип 
СИК на статистическата единицата  SIK char(8) 
Наименование на единицата на кирилица IME char(254) 
ЕИК на правната единица, подала годишен отчет EIK char(13) 
   
Тип на групата GP _TIP char(1) 
Наименование на групата на кирилица IME_ CYR char(254) 
Наименование на групата на латиница IME_ LAT char(254) 
Държава на регистрация на групата(предприятие-
майка) 

ISO_PKU char(2) 

ЕИК на прекия собственик EIK_DO char(9) 
Наименование на прекия собственик на кирилица  IME_CYR_DO char(254) 
Наименование на прекия собственик на латиница IME_LAT_DO char(254) 
Държава на прекия собственик ISO_PKU_DO char(2) 
Процент на собственост PR_SOB_DO numeric(5,2) 
ЕИК на крайния(ултимативен) собственик EIK_US char(13) 
ЕГН на крайния(ултимативен) собственик EGN_US char(10) 
Наименование на крайния(ултимативен) 
собственик  

IME_CYR_US char(254) 

Държава на регистрация на крайния 
(ултимативен) собственик 

ISO_PKU_US char(2) 

Телефон на крайния (ултимативен) собственик 
(вкл. код за автоматично набиране) 

TEL1_US char(20) 

Телефон на крайния (ултимативен) собственик 
(вкл. код за автоматично набиране) 

TEL2_US char(20) 

Електронна поща на крайния (ултимативен) 
собственик 

MAIL_US char(60) 

Интернет страница на крайния (ултимативен) 
собственик 

WEB_US char(120) 

 
 

Кодова таблица за  видовете групи предприятия 
(Справка за Група предприятия) 

 
КОД НАИМЕНОВАНИЕ 

1  Глава на местна ГП 
2  Глава на Многонационална ГП 
3  Предприятие, част от местна ГП 
4  Част от местно контролирана многонационална ГП 
5  Част от чуждо контролирана многонационална ГП 
0  НЕ 

 


	Кодова таблица за  видовете групи предприятия
	(Справка за Група предприятия)

