
СПРАВКА ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕМЕСТВАНЕТО (СОРСИНГ) 
НА СТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО БИЗНЕС ФУНКЦИИ

1. Обща информация

Справката се попълва от предприятията с над 49 заети лица (БРЗ*), които осъществяват една от следните 
икономически дейности по КИД-2008, определена като основна.

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРОтчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

Сектор по 
КИД-2008 Дейности Раздел по 

КИД-2008

B Добивна промишленост 05-09

C Преработваща промишленост 10-33

D Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 35

E Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 36-39

F Строителство 41-43

G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 45-47

H Транспорт, складиране и пощи 49-53

I Хотелиерство и ресторантьорство 55-56

J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 58-63

L Операции с недвижими имоти 68

M Професионални дейности и научни изследвания 69-75

N Административни и спомагателни дейности 78-82

*БРЗ (брой заети лица) = кол.1 код (1000 + 1200 – 1300 + 1400 + 1510 + 1600) от „Отчет за заетите лица, средствата за работна 
заплата и други разходи за труд за 2017 година“.



2. Дейности на Вашето предприятие в страната

2.1. Как бихте характеризирали основната икономическа дейност на Вашето предприятие в края на 2017 година?

Моля, отбележете само един отговор, който най-добре отразява извършваната от Вашето предприятие основна дейност.

Производство  

Вашето предприятие произвежда (изцяло или частично) стоки, притежава ги и ги продава  

Вашето предприятие произвежда стоки по договор с трети лица, но не ги разработва, не притежава правата върху 
интелектуалната собственост и не продава стоките  

Вашето предприятие не произвежда стоки, а сключва договори за цялостното им производство, разработва стоките 
или притежава правата върху интелектуалната собственост на произведените стоки и продава стоките  

Строителство  

Търговия  

Вашето предприятие купува и препродава стоки в същото състояние, без да притежава правата върху 
интелектуалната собственост на стоките  

Вашето предприятие продава собствени стоки, разработва ги и притежава правата върху интелектуалната 
собственост на произведените стоки  

Услуги  

Вашето предприятие разработва, проектира и предоставя инженерни услуги на клиенти  

Вашето предприятие разработва, проектира и предоставя инженерни услуги на клиенти, произвежда, притежава и 
продава стоки  

Вашето предприятие разработва, проектира и предоставя услуги на клиенти, контролира производствения процес 
на стоките, осъществяван от други, притежава правата върху интелектуалната собственост на произведените стоки 
и продава стоките

 

Вашето предприятие предоставя други услуги на клиенти, напр. транспорт  

Други, моля уточнете

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

2.2. Моля, дайте възможно най-точната приблизителна оценка на заетостта във Вашето предприятие в края на 
2017 година.

Лицата, заети с повече от една дейност, трябва да бъдат отчетени само в тяхната основна дейност.

Вашата приблизителна оценка е достатъчна.

Дейности по бизнес функции Брой заети лица

ОБЩО (всички дейности)

Основна дейност (Отбележете отговор само в един от редовете)

Производство на стоки за пазара

Производство на услуги за пазара

Спомагателни дейности (Отбележете всички възможни отговори)

Дистрибуция и логистика

Маркетинг, услуги по продажбите, гаранционно и извънгаранционно обслужване, вкл. сервизни центрове и 
колцентрове

Информационни и комуникационни услуги

Административни и управленчески дейности

Инженерни услуги и свързаните с тях технически дейности

Научноизследователска и развойна дейност

Други спомагателни дейности

Следващият въпрос се отнася за основната икономическа дейност на Вашето предприятие в България в края на 2017 година.

В следващите въпроси е необходимо да посочите Вашата основна дейност (бизнес функция) и всички други спомагателни дейности по 
бизнес функции, които не са насочени директно към пазара, но спомагат извършването на основната дейност на Вашето предприятие.



3. Преместване на дейности (сорсинг) в страната
 

 

 

3.1.  Вашето предприятие преместило ли е свои дейности в друго предприятие в България през периода от началото 
на 2015 до края на 2017 година? 

Това включва изцяло или частично преместване на дейности, които са били извършвани от Вашето предприятие.

Моля, отбележете само един отговор.

ДА Преминете към въпрос 3.2.

НЕ Преминете към въпрос 4.1.

3.2. Кои дейности е преместило Вашето предприятие в България през периода от началото на 2015 до края на 2017 
година? 

Дейности по бизнес функции
Към предприятия 

от Вашата група 
предприятия

Към други 
предприятия

Основна дейност (Отбележете отговори само в един от редовете)

Производство на стоки за пазара

Производство на услуги за пазара

Спомагателни дейности (Отбележете всички възможни отговори)

Дистрибуция и логистика

Маркетинг, услуги по продажбите, гаранционно и извънгаранционно обслужване, 
вкл. сервизни центрове и колцентрове

Информационни и комуникационни услуги

Административни и управленчески дейности

Инженерни услуги и свързаните с тях технически дейности

Научноизследователска и развойна дейност

Други спомагателни дейности

4. Преместване на дейности извън страната (международен сорсинг)

4.1.  Вашето предприятие преместило ли е свои дейности извън България през периода от началото на 2015 до края 
на 2017 година? 
Това включва пълното или частичното преместване в друга държава на дейности, които са били извършвани от Вашето предприятие 
в България.

Моля, отбележете само един отговор.

ДА Преминете към въпрос 4.2.

НЕ Преминете към въпрос 5.2.

Следващите въпроси се отнасят за преместването на дейности на Вашето предприятие в страната, през периода 2015 – 2017 година. 

Преместването може да обхваща цялата дейност или част от нея.

Тук не се включва разширяването на участието в дейностите на други предприятия, които не произтичат от преместването на 
съществуващите дейности от Вашето предприятие.

Преместването може да обхваща цялата дейност или част от нея.

Тук не се включва разширяването на участието в дейностите на други предприятия, които не произтичат от преместването на 
съществуващите дейности от Вашето предприятие.



Посочените географски области включват:
•	 EС-15: Белгия, Дания, Германия, Гърция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Австрия,
     Португалия, Финландия, Швеция и Обединено кралство.
•	 EС-12: Хърватия, Чешка република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения, Словакия и Румъния.
•	 Русия.
•	 Други европейски страни: Швейцария, Норвегия, Турция, Беларус, Украйна и Балканските страни.
•	 САЩ и Канада.
•	 Бразилия.
•	 Други страни от Централна и Южна Америка, включително Мексико.
•	 Китай.
•	 Индия.
•	 Океания (вкл. Австралия и Нова Зеландия) и други азиатски страни (вкл. Япония, Корея, Виетнам и др.).
•	 Останал свят: държави, които не са включени другаде, напр. Близкия и Средния Изток и Африка.

4.2. Кои дейности е преместило Вашето предприятие извън България през периода от началото на 2015 до края на 
2017 година? 

Дейности по бизнес функции
Към предприятия 

от Вашата група 
предприятия

Към други 
предприятия

Основна дейност (Отбележете отговори само в един от редовете)

Производство на стоки за пазара

Производство на услуги за пазара

Спомагателни дейности (Отбележете всички възможни отговори)

Дистрибуция и логистика
Маркетинг, услуги по продажбите, гаранционно и извънгаранционно обслужване, вкл. 
сервизни центрове и колцентрове
Информационни и комуникационни услуги

Административни и управленчески дейности

Инженерни услуги и свързаните с тях технически дейности

Научноизследователска и развойна дейност

Други спомагателни дейности

4.3.  В кои региони Вашето предприятие е извършило преместване на дейности извън България през периода от 
началото на 2015 до края на 2017 година? 

Дейности по бизнес 
функции ЕС-15

ЕС-12
(без 
BG)

Русия

Други 
евро-

пейски 
страни

САЩ и 
Канада

Брази-
лия

Други 
страни от 

Централна 
и Южна 

Америка

Китай Индия

Океания 
и други 

азиатски 
страни

Останал 
свят

Основна дейност 
(Отбележете отговори 
само в един от редовете)

Производство на стоки за 
пазара
Производство на услуги за 
пазара

Спомагателни дейности  
(Отбележете всички 
възможни отговори)

Дистрибуция и логистика
Маркетинг, услуги по 
продажбите, гаранционно 
и извънгаранционно 
обслужване, вкл. сервизни 
центрове и колцентрове
Информационни и 
комуникационни услуги
Административни и 
управленчески дейности
Инженерни услуги 
и свързаните с тях 
технически дейности
Научноизследователска и 
развойна дейност
Други спомагателни 
дейности



4.4. Моля, дайте възможно най-точната оценка за броя на изгубените работни места във Вашето предприятие в 
резултат на преместването на дейности извън България, през периода 2015-2017 година.

Това включва и временни позиции и загуба на работни места в резултат на пенсиониране, доброволно напускане или прехвърляне на 
служители на нови длъжности

Моля, попълнете направената приблизителна оценка на изгубените работни места или 0, ако няма такива. 

Дейности по бизнес функции

Брой изгубени работни места във Вашето 
предприятие в резултат на международния 

сорсинг

ОБЩО (всички дейности)
в т.ч. високо квалифицирани

Основна дейност (Отбележете отговор само в един от редовете)
Производство на стоки за пазара
Производство на услуги за пазара

Спомагателни дейности (Отбележете всички възможни отговори)
Дистрибуция и логистика

Маркетинг, услуги по продажбите, гаранционно и извънгаранционно 
обслужване, вкл. сервизни центрове и колцентрове

Информационни и комуникационни услуги
Административни и управленчески дейности
Инженерни услуги и свързаните с тях технически дейности
Научноизследователска и развойна дейност
Други спомагателни дейности

4.5. Моля, дайте възможно най-точната оценка за броя на създадените работни места във Вашето предприятие в 
България, в резултат на международния сорсинг през периода 2015-2017 година. 
Моля, попълнете направената приблизителна оценка на създадените работни места.

Дейности по бизнес функции Брой създадени 
работни места 

в т.ч. високо 
квалифицирани

Не е приложимо/ 
Не знам

ОБЩО (всички дейности)
Основна дейност  (Отбележете отговори само в един от редовете)

Производство на стоки за пазара
Производство на услуги за пазара

Спомагателни дейности (Отбележете всички възможни отговори)
Дистрибуция и логистика

Маркетинг, услуги по продажбите, гаранционно и извънгаранционно 
обслужване, вкл. сервизни центрове и колцентрове

Информационни и комуникационни услуги
Административни и управленчески дейности
Инженерни услуги и свързаните с тях технически дейности
Научноизследователска и развойна дейност
Други спомагателни дейности

5. Мотивиращи фактори и ограничения за международен сорсинг 
5.1.  Моля, определете степента на влияние на следните мотивиращи фактори върху Вашето решение да 
извършите международен сорсинг през периода 2015-2017 година.

Моля, отбележете само по един отговор на ред.

Мотивиращи фактори Много важно Важно Не е важно

Намаление на разходите за труд
Намаление на другите разходи
Достъп до нови пазари
Недостиг на квалифициран персонал
Достъп до специализирани познания и технологии
Подобрено качество или внедряване на нови продукти
Фокусиране върху основната дейност
Намаление на времето за доставка

По-малко законови регулации за предприятието, в т.ч. и в областта на екологичното 
законодателство, благоприятен данъчен режим

Стратегически решения, взети от ултимативния собственик на групата предприятия



5.2 . Моля, определете степента на влияние на следните ограничаващи фактори при вземането на решение за 
извършване на международен сорсинг през периода 2015-2017 година.

Моля, отбележете само по един отговор на ред. 

Ограничаващи фактори Много важно Важно Не е важно
Не е 

приложимо/ 
Не знам

Законови и административни бариери

Данъчно облагане

Митнически и търговски пречки

Достъп до финансиране или други финансови ограничения

Езикови или културни бариери

Необходимост от географска близост до съществуващи клиенти

Трудности при намирането на подходящи доставчици в чужбина

Несигурност в качеството на продуктите или услугите, като резултат 
от международния сорсинг

Недостиг на квалифициран персонал в чужбина

Интереси на персонала (вкл. профсъюзи)

Общи притеснения при извършване на международния сорсинг, 
превишаващи очакваните ползи

6. Преместване обратно в България на бизнес дейности, изнесени в чужбина
6.1.  Извършвало ли е Вашето предприятие обратен сорсинг от чужбина в България (международен обратен сорсинг) 
през периода 2015-2017 година?

Това включва пълното или частичното преместване на дейности от чужбина обратно в България.

Моля, отбележете само един отговор.

ДА Преминете към въпрос 6.2.

НЕ Преминете към приключване на справката

6.2.  Кои дейности и в каква степен Вашето предприятие е преместило от чужбина в България през периода от 
началото на 2015 до края на 2017 година? 

Дейности по бизнес функции

Цялостно 
прекратяване 
на дейността в 

чужбина 

Преместване 
на дейността 

в България 
и частично 

прекратяване 
на дейността в 

чужбина

Преместване 
на дейността 
в България и 
запазване на 
дейността в 

чужбина

Преместване 
на дейността 
в България и 

нарастване на 
дейността в 

чужбина

Основна дейност (Отбележете отговор само в един от 
редовете)

Производство на стоки за пазара

Производство на услуги за пазара
Спомагателни дейности (Отбележете само по един 
отговор на ред)

Дистрибуция и логистика
Маркетинг, услуги по продажбите, гаранционно и 
извънгаранционно обслужване, вкл. сервизни центрове и 
колцентрове
Информационни и комуникационни услуги

Административни и управленчески дейности

Инженерни услуги и свързаните с тях технически дейности

Научноизследователска и развойна дейност

Други спомагателни дейности

Международният обратен сорсинг е връщане на изнесени в чужбина бизнес дейности на  Вашето предприятие отново 
в България.
Тези дейности са били изнесени във Вашите чуждестранни филиали и/или в други задгранични предприятия и са 
преместени отново във Вашето предприятие и/или в други предприятия на територията на България.



6.3. Моля, дайте възможно най-точната оценка за броя на създадените работни места във Вашето предприятие в 
резултат на преместване на дейности от чужбина в България

Моля, попълнете направената приблизителна оценка на създадените работни места.

Дейности по бизнес функции Брой създадени 
работни места 

в т.ч. високо 
квалифицирани

Не е приложимо/ 
Не знам

ОБЩО (всички дейности) 

Основна дейност (Отбележете отговори само в един от редовете)

Производство на стоки за пазара

Производство на услуги за пазара

Спомагателни дейности (Отбележете всички възможни отговори)

Дистрибуция и логистика

Маркетинг, услуги по продажбите, гаранционно и извънгаранционно 
обслужване, 
вкл. сервизни центрове и колцентрове

Информационни и комуникационни услуги

Административни и управленчески дейности

Инженерни услуги и свързаните с тях технически дейности

Научноизследователска и развойна дейност

Други спомагателни дейности

6.4.  Моля, определете степента на влияние на следните фактори върху Вашето решение да извършите преместване 
на дейности от чужбина в България през периода от началото на 2015 до края на 2017 година.

Моля, отбележете само по един отговор на ред.

Фактори Много важно Важно Не е важно

Управленски трудности, свързани с разстоянието, езиковите и културните различия

Незадоволително качество на произведените в чужбина продукти и/или услуги

Ниска производителност на труда в предприятието в чужбина 

Недостиг на квалифициран персонал в предприятието в чужбина

Твърде дълго време за доставка до клиентите

Проблеми с доставчиците

По-високи от очакваните разходи за сорсинга

Автоматизация на производствения процес на вътрешния пазар, заместващ 
производството в чужбина

Производственият процес е необходимо да бъде по-близо до 
научноизследователската и развойна дейност и / или дизайна на продукта

По-чести промени в продукта, които го правят по-труден за управление

Стратегически решения, взети от ултимативния собственик на групата предприятия

Приключване на справката

Дата:

Ръководител:

 Съставител:

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия) (телефон)




