
 

 

 

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ  

 

Име на фирмата:...........................................                ЕИК по Булстат ............................................................. 

Град (село):...................................................                                                             КИД ................................... 

Телефонен № за контакт:............................ 

Бизнес наблюдение на инвестиционната активност в промишлеността 

март 2016 година 
Уважаема госпожо, 

Уважаеми господине, 

Вие участвате в национално представително бизнес наблюдение на инвестиционната активност, което е част от хармонизираната програма на 

Европейската комисия за бизнес наблюдения за страните-членки на Европейския съюз. Националният статистически институт има договореност с 

Европейската комисия да провежда всички бизнес наблюдения по тази програма и да изпраща обобщени данни в Европейската комисия в Брюксел. 

Моля, върнете попълнената карта в Териториалното статистическо бюро до 18-то число на месец март. 

ТАЙНАТА НА СВЕДЕНИЕТО ЗА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ Е ГАРАНТИРАНА СЪГЛАСНО ЧЛ.25, 26, 26а, 27 И 27а ОТ ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКАТА. 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТЗИВЧИВОСТТА! 

1. През 2014 година извършените разходи за придобиване на Посочено при предходната анкета през октомври 2015 г. 

дълготрайни активи (материални и нематериални) бяха в размер на:  Попълва се от ТСБ 

 (хиляди лева)       (хиляди лева) 

Общо 1   Общо 1  

  

2. През 2015 година извършените разходи за придобиване на Посочено при предходната анкета през октомври 2015 г. 

дълготрайни активи (материални и нематериални) бяха в размер на: Попълва се от ТСБ 

 (хиляди лева)       (хиляди лева) 

Общо 2  Общо 2  

 

3. През тази година (2016 г.) планираните разходи за придобиване на Посочено при предходната анкета през октомври 2015 г. 

дълготрайни активи (материални и нематериални) са в размер на: Попълва се от ТСБ 

 (хиляди лева)       (хиляди лева) 

Общо 3  Общо 3  

 
 

 

Дата……………………… Ръководител (собственик) на предприятието ……………........................... 

(подпис) 



НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ  

 
 

Име на фирмата:……………………..................... 

 

Град (село):……………………………….............. 

  

Формуляр 

 

 

 

ЕИК по БУЛСТАТ 

 

Юридическа единица  Клон/подел. 

 

 

КИД 

клас 

  Телефонен № за контакт:........................................  И И 0 2 0 2 3                  

 

Бизнес наблюдение на инвестиционната активност в промишлеността 

октомври 2015 година 
 

Уважаема госпожо, 

Уважаеми господине, 

Вие участвате в национално представително бизнес наблюдение на инвестиционната активност, което 

е част от хармонизираната програма на Европейската комисия за бизнес наблюдения за страните-членки на 

Европейския съюз. Националният статистически институт има договореност с Европейската комисия да 

провежда всички бизнес наблюдения по тази програма и да изпраща обобщени данни в Европейската комисия в 

Брюксел. 

Моля, върнете попълнената карта в Териториалното статистическо бюро до 19-то число на месец 

октомври. 

ТАЙНАТА НА СВЕДЕНИЕТО ЗА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ Е ГАРАНТИРАНА СЪГЛАСНО 

ЧЛ.25, 26, 26а, 27 И 27а ОТ ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКАТА  

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТЗИВЧИВОСТТА! 

1. През миналата година (2014 г.) извършените разходи за придобиване на дълготрайни активи (материални и 

нематериални) бяха в размер на: 

            (хиляди лева) 

Общо 1  

2. През тази година (2015 г.) очакваме разходите за придобиване на дълготрайни активи (материални и 

нематериални) да са в размер на: 

           (хиляди лева) 

Общо 2  

3. През следващата година (2016 г.) планираме разходи за придобиване на дълготрайни активи (материални и 

нематериални) в размер на: 

          (хиляди лева) 

Общо 3  

4. Очакваните разходи за придобиване на дълготрайни активи през тази година и планираните разходи за 

следващата година са главно за: 

 (в % от общо очакваните / планираните разходи за инвестиции)   (Общо  =  100 %)     (Общо  =  100 %) 

  2015 г.       2016 г. 

Заместване на износено оборудване 1 % 1 % 

Инвестиции за увеличаване на производствения капацитет 
    

    - с непроменен продуктов асортимент 2 % 2 % 

    - с разширен продуктов асортимент 3 % 3 % 

Инвестиции за: 
    

    - механизация или автоматизация на съществуващия производствен процес 4 % 4 % 

    - въвеждане на нова производствена технология 5 % 5 % 

     

Друг тип инвестиции (опазване на околната среда, мерки за сигурност и т.н.)  6 % 6 % 
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5а. Моля, оценете факторите, влияещи върху Вашите решения за инвестиции през 2015 година: 

(поставя се знака “Х”) 

Влияние 

Фактори 

 

Много 

стимули-

ращо 

 

Стимули-

ращо 
Без влияние 

Огранича-

ващо 

Много 

огранича-

ващо 

Без отговор 

 1 2 3 4 5 6 

Търсене на продукцията (1)       

Финансови ресурси или 

очаквани печалби (2) 

      

Технически фактори (3)       

Други фактори (4) 
      

 

5б. Моля, оценете факторите, влияещи върху Вашите решения за инвестиции през 2016 година: 

(поставя се знака “Х”) 

Влияние 

Фактори 

 

Много 

стимули-

ращо 

 

Стимули-

ращо 
Без влияние 

Огранича-

ващо 

Много 

огранича-

ващо 

Без отговор 

 1 2 3 4 5 6 

Търсене на продукцията (1)       

Финансови ресурси или 

очаквани печалби (2) 

      

Технически фактори (3)       

Други фактори (4) 
      

 

 

(1) Има се предвид степента на използване на оборудването и перспективите за продажби. 

(2) Има се предвид достъпа до ресурси за инвестиции (и тяхната стойност), възможностите за възвръщането им, както 

и липсата на възможност за предприятието да използва своите ресурси по-рентабилно (особено чрез чисто финансови 

операции). 

(3) Има се предвид технологическите разработки, достъпа до работна сила и нейното положение спрямо новите 

технологии, както и техническите условия, създадени от обществените институции, при които се дава разрешение за 

инвестиции. 

(4) Има се предвид например политиката на обществените институции, особено по отношение на данъчното облагане и 

условията за  износ на продукцията, и други. 

 

Дата: ………………………                                    Ръководител (собственик) 

                                                                                                на предприятието: ............................................................. 

 (подпис) 
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