
 
 

СТАТИСТИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ФОРМУЛЯР – Разходи за придобиване на ДМА 
 

ТРИМЕСЕЧЕН 
Утвърден от Националния статистически институт 

Представя се на отделите  „Статистически изследвания“ към съответното 
Териториално статистическо бюро до 30-то число на месеца, следващ 

                                                                                  отчетното тримесечие. 

 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

 ПРЕЗ ....................................ТРИМЕСЕЧИЕ НА  2016 ГОДИНА 

                                                               (I, II, III, IV) 

 

                                                                                                                                                             (Хил. лв.) 

Показатели 
Код 

на 

реда 

Разходи за 

придобиване на 

ДМА 

Придобити ДМА 

а б 1 2 

 

ОБЩО (02+03+04+05+06) 01 

  

Земя 02   

Сгради,  строителни 

съоръжения и конструкции 03 

  

Машини, производствено  

оборудване и апаратура 04 

  

Транспортни средства 05   

Други разходи 06   

 

 

 

 

 

 

Ръководител: .......................................................................                              ......................................... 

(трите имена)                (подпис) 

 

Съставител: .........................................................................                              .......... ............................... 

(трите имена)                (подпис) 

 

Лице за контакт: ...................................................................                             ........................................ 

(трите имена)               (телефон) 

 

 

 

 

 

Дата ................................. 201... година 

 

 

 

 

 

 

 

   ПОЛУЧАТЕЛ:      

С  Отчетна единица:      

Ъ       

С   Гр. (с.)       

Т   Община:      

А       

В   Област:      

И   Район:      

Т       

Е       

Л       

                        ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР  

Формуляр Юридическа   единица                    Клон/ КИД-2008 
                                                        поделение клас 

                        



 

 

 

 

У К А З А Н И Я 

 

 
 

Формулярът се попълва от следните предприятия, извършили разходи за придобиване или са придобили 

дълготайни материални активи през отчетния период: министерства, ведомства, организации и 

общини, които са първостепенни разпоредители на бюджетни средства, нефинансови предприятия, 

финансови, застрахователни, инвестиционни, здравноосигурителни и пенсионно осигурителни 

предприятия и предприятия с нестопанска цел.  

Информацията се представя за отчетното тримесечие. 

При попълване на отчета да се имат предвид следните изисквания: 

В колона 1 се посочват фактически извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални 

активи за отчетното тримесечие. Те включват: 

- разходите за придобиване на ДМА - за строителство на обекти по стопански начин и чрез 

възлагане (сметка 613); 

- разходите за закупуване и доставка на дълготрайни материални активи (записани направо 

по сметките от група 20 и 27). 

В колона 2 на формуляра се посочват данни за придобитите дълготрайни материални активи през 

отчетното тримесечие: 

- чрез въвеждане в действие по реда определен с Наредба N 2 на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството; 

- чрез закупуване или доставка на дълготрайни материални активи, неизискващи монтаж 

или други допълнителни разходи, които се осчетоводяват направо по сметките от група 20 и 

27. 

В отчета не се включва стойността на придобитите дълготрайни материални активи от дарения. 

По редове се посочват извършените разходи за придобиване и придобитите дълготрайни материални 

активи общо и разпределени по видове: земя; сгради, строителни съоръжения и конструкции; машини, 

производствено оборудване и апаратура; транспортни средства и други разходи. 


