НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Наименование на фирмата..................................................
ЕИК по БУЛСТАТ
Гр./с. ....................................................................................................... Юридич.единица
Клон/подел.
Адрес: .....................................................................................................
ВЪПРОСНИК ЗА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРОДУКТИ НА
ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
за месец ............................................. 20 ...... година
Трябва да се записват цените към 15 - то число на съответния месец
1. Наблюдаван продукт (Спецификация):
Цена в лева за:
Предходен месец

Текущ месец

.......................... лв................................ лв........
Мярка:

Шифър:

2. Наблюдаван продукт (Спецификация):

Цена в лева за:
Предходен месец

Текущ месец

.......................... лв................................ лв........
Мярка:

Шифър:

3. Наблюдаван продукт (Спецификация):

Цена в лева за:
Предходен месец

Текущ месец

.......................... лв................................ лв........
Мярка:

Шифър:

4. Наблюдаван продукт (Спецификация):

Цена в лева за:
Предходен месец

Текущ месец

.......................... лв................................ лв........
Мярка:

Шифър:

5. Наблюдаван продукт (Спецификация):

Цена в лева за:
Предходен месец

Текущ месец

.......................... лв................................ лв........
Мярка:

Шифър:

6. Наблюдаван продукт (Спецификация):

Цена в лева за:
Предходен месец

Текущ месец

.......................... лв................................ лв........
Мярка:

Шифър:

Има ли промяна в характеристиките, определящи цената на някоя от наблюдаваните спецификации?
Да
- Променя се продукт N ………
Ако има промяна в характеристиките или ако наблюдаваният продукт е спрян от производство, той трябва да се
замени с нов. Моля опишете новото изделие, цените на което ще се наблюдават всеки месец.

Заместващ продукт (Спецификация):
Мярка:

Цена в лева за текущия месец:
..................................................... лв...............

Има ли промяна в характеристиките, определящи цената на някоя от наблюдаваните спецификации?
Да
- Променя се продукт N ………
Ако има промяна в характеристиките или ако наблюдаваният продукт е спрян от производство, той трябва да се
замени с нов. Моля опишете новото изделие, цените на което ще се наблюдават всеки месец.

Заместващ продукт (Спецификация):

Цена в лева за текущия месец:

Мярка:

..................................................... лв...............

Има ли промяна в характеристиките, определящи цената на някоя от наблюдаваните спецификации?
Да
- Променя се продукт N ………
Ако има промяна в характеристиките или ако наблюдаваният продукт е спрян от производство, той трябва да се
замени с нов. Моля опишете новото изделие, цените на което ще се наблюдават всеки месец.

Заместващ продукт (Спецификация):
Мярка:

Цена в лева за текущия месец:
..................................................... лв...............

ВЪПРОСНИКЪТ ЗА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРОДУКТИ НА
ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР се попълва от предприятията, определени за участие в програмата за наблюдение
на цените на производител. Попълнените формуляри се представят в Териториалното статистическо бюро
на 20-то число на отчетния месец.
Наблюдавана цена. Наблюдаваната цена се определя като нетен приход, който се получава от определено
предприятие за определен продукт, продаден в определен ден от месеца.
Наблюдават се цените франко склада на предприятието без ДДС и без акцизи. Трябва да се записват
цените на избраните продукти към 15-то число на месеца, не се допуска посочване на средна цена за
съответния месец.
Заместване на продукти. 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 специфичен продукт, обект на наблюдението спре да се произвежда е необходимо да
се замени с нов продукт от същата продуктова група, който приблизително ще замени стария продукт на
пазара.
Новият продукт трябва да бъде представителен за производството на предприятието, неговото присъствие
на пазара трябва да бъде продължително.
Забележки:

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

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

.... лв........

.... лв........

.... лв........

.... лв........

.... лв........

.... лв........

