НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Наименование на фирмата..................................................
Гр./с. .......................................................................................................
Адрес: .....................................................................................................

ЕИК
Юридич.единица

Клон/подел.

ВЪПРОСНИК ЗА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР ПРЕЗ 2018
ГОДИНА
Всички наблюдавани продукти (услуги) трябва да са произведени в БЪЛГАРИЯ и директно продадени на
външния пазар
1. Наблюдавана цена
Наблюдаваната цена трябва да отговаря на следните условия:
- да бъде представителна за продажбите на предприятието на международния пазар
- да бъде цена на конкретен продукт (услуга), след отстъпките, без ДДС и без комисионни, плащани на фирми
посредници
- да бъде цена за определен клиент
- продуктът (услугата), условията на продажба и плащане трябва да бъдат описани достатъчно подробно, така
че да се осигури сравнимост всеки месец
- да се посочват цените на едни същи продукти (услуги) при едни същи условия на продажба/плащане всеки
месец
2. Промяна на наблюдавания продукт (услуга)
При наблюдението на цените на производител целта е да се отчете действителното изменение на цените т.е. тези,
които се дължат на инфлацията, а не това което се дължи на промяна на качеството на продуктите, затова
особено важно е да се наблюдават цени на продукти с постоянно качество, тъй като ако не се идентифицира и
изолира (отстрани) влиянието на качеството върху наблюдаваните цени на продуктите, изчисляваните индекси
на цени на производител ще бъдат значително отклонени.
Затова когато даден продукт (услуга), обект на наблюдението спре да се изнася, или ако има промяна в
характеристиките или условията на продажба е необходимо той да се замени с нов, по възможност от същата
продуктова група. Новият продукт (услуга) трябва да бъде представителен за продажбите на международния
пазар на предприятието.
3. Ако цената на наблюдавания продукт (услуга) през текущия месец се променя значително спрямо предходния
(+/-15%) моля посочете причините за това:
Продукт

Месец

Забележка

ЕИК:

Код на спецификацията:
Спецификация:

Мярка:
Валута:
Държава:
Условия на доставка:
Купувач:
Действаща цена през 2018 година
(Записват се цените към 15 -то число на
съответния месец)
Януари

Ако има промяна в характеристиките, ако наблюдаваният
продукт (услуга) е спрян от производство или ако вече не е
представителен за продажбите за износ, той трябва да се
замени с нов. Моля опишете новото изделие, цените на което
ще се наблюдават всеки месец:

Февруари
Март
Април

Код по ПРОДПРОМ
Спецификация:

Май
Юни
Юли

Мярка:

Август

Валута

Септември

Държава:

Октомври

Условия на доставка:

Ноември

Купувач:

Декември

Цена за текущия месец:

Име на служителя за контакти: .........................................................................................................................
Телефон........................................................................
Подпис ........................................................................

Дата ...................................................

