
   

  

СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

ПРЕЗ 2016 ГОДИНА 
 
 

I. Име и адрес на предприятието 
 

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР 

             
 

 

Наименование на предприятието: 

 

Адрес за контакт (офис) : 

Област  
     

Община  Район  
      

Град/село  Код по ЕКАТТЕ  

  
Пощенски код  

 
    

Улица   Номер  
     

Булевард   Име на блок  
     

Ж. к.   Вход  
     

Квартал   Етаж  
     

Площад   Апартамент  
     

Друго   Пощ. кутия  

     

Електронна поща  
     

Интернет страница  
     

Мобилен телефон   Факс   
   

Телефони          
 

  

 

II. Собственост към 31.12.2016 година 

 
Собствеността на предприятието е: 

Относителен дял 
от капитала в % 

  

Държавна  
 

Общинска  
 

Частна на местно лице  
 

Частна на чуждестранно лице  
 

Частна на неправителствена организация   
 

  Общо 100,00 
 
 



   

  

III. Икономическа дейност 

№ Дейности, които е извършвало предприятието Относителен 
дял на нетните 

приходи от 
продажби през 

2016 г. в % 

Код по 
КИД-
2008 

Код по    
НКИД-
2003 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10
. 

    

 
 

IV. Място на извършване на дейността 

На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва дейност?  
 

Ако броя на местата е повече от 1, попълнете и съответния брой приложения „Данни за местните единици”.  

Населено място, в което предприятието извършва преобладаващата си дейност: 

Област  
     

Община  
     

Град/село  Код по ЕКАТТЕ  

    
Район    

    
Поречие  Код на поречие  

     

 
 

V. Социално предприятие 

Вашето предприятие „социално предприятие“ ли е? 

  ДА  НЕ 

 
 

VI. Фамилен бизнес 

Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие? 

  ДА  НЕ 

 

Пол на лицето, което управлява фамилния бизнес: 

  МЪЖ  ЖЕНА 



   

  

 

VII. Приложими счетоводни стандарти 

Годишният финансов отчет на предприятието е съставен на базата на: 

  Национални счетоводни стандарти 

  Международни счетоводни стандарти 

 

 

VIII. Задължение за независим финансов одит 

Годишният финансов отчет на предприятието подлежи ли на задължителен независим финансов одит? 

  ДА  НЕ 

 

 

IX. Ако Вашето предприятие не е част от група предприятия (глава 
или член на група), притежава ли клонове (поделения, 
филиали) извън България? 

  ДА – Приложение „Справка за клоновете извън България“ се разпечатва отделно 

  НЕ 

 

 

 



   

  

УКАЗАНИЯ 
 

Собственост: 

При попълването на собствеността да се имат предвид следните пояснения: 
- Частна на местно лице - собственост на българско юридическо или физическо лице, 

включително и собственост на чуждестранно физическо лице, придобило статут на български 
гражданин по законоустановения ред; 

- Частна на чуждестранно лице - собственост на чуждестранно юридическо или физическо лице, 
което по смисъла на Закона за чужденците в Р България не е български гражданин; 

В случай на двойно гражданство, собственикът сам определя дали е български или чужд гражданин 
и в зависимост от това се определя формата на частна собственост. 

Икономическа дейност: 

В този раздел се посочват дейностите, извършвани от предприятието през 2016 година. За тяхното 
описание трябва да се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е 
публикувана на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg.  
 
Социално предприятие: 
 
„Социалното предприятие“ се определя като оператор в социалната икономика, чиято основна цел е 
постигането на положително измеримо социално въздействие, а не генерирането на печалба в 
полза на собственици или акционери. То работи на пазара като предоставя социални услуги или 
стоки на лица в неравностойно положение или използва метод на производство на стоки или услуги, 
в който е заложена социалната му цел.  
 
Предприятието Ви е „социално“ когато: 

1. Над 50% от печалбата регулярно се инвестира за постигането на социални цели: 
 Подпомагане на социално уязвими групи и/или лица в изолация; 
 Опазване на околната среда с въздействие върху обществото; 
 Социална иновационна дейност; 
 Осъществяване на други дейности, предоставяне и/или производство на услуги и стоки 

със социална цел; 
      и/или 

2. Над 30% от наетия персонал е от социално уязвими групи. 
 
Фамилен бизнес: 

Дейността на предприятието, независимо от големината му, е фамилен бизнес, когато е изпълнено едно 
от двете условия: 

1. Мнозинството от дяловете, които дават право на вземане на решение, са притежание на 
физическото лице, създало или придобило предприятието, и/или неговите съпруг(а), деца, 
родители и/или други преки наследници и поне един представител на семейството или рода 
участва официално в управлението на предприятието. 

2. Ако акции на предприятието се търгуват на борсата - физическото лице, създало или придобило 
предприятието, и/или неговите съпруг(а), деца, родители и/или други преки наследници, трябва 
да притежават (заедно) най-малко 25% от акциите, даващи право на глас и поне един 
представител на семейството или рода да участва официално в управлението на предприятието.  

 

http://www.nsi.bg/
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