
Наименование на продуктовата група Код на реда Код на 
продукта **

Стойност на разходите - всичко 
през годината 

Общо в т.ч. от внос

a б в 1 2

Прoдукти за междинно потребление*** - общо 99
Продукти на селското стопанство и лова; спомагателни услуги 50 01
Продукти на горското стопанство и свързаните с тях услуги 51 02
Риба и други рибни продукти; продукти от аквакултури; услуги, 
свързани с рибното стопанство 52 03
Въглища 44 05
Суров нефт и природен газ 45 06
Метални руди 53 07
Неметални материали и суровини 54 08
Спомагателни услуги в добива 55 09
Хранителни продукти 82 10
Напитки 83 11
Тютюневи изделия 84 12
Текстил и изделия от текстил, без облекло 85 13
Облекло 86 14
Обработени кожи и изделия от тях 87 15
Дървен материал, изделия от дървен материал и корк, без 
мебели; изделия от слама и материали за плетене 61 16
Хартия, картон и изделия от хартия и картон 62 17
Услуги по печатане и възпроизвеждане на записани носители 88 18
Кокс и рафинирани нефтени продукти 46 19
Основни химични вещества и химични продукти 89 20
Лекарствени вещества и продукти 90 21
Изделия от каучук и пластмаси 68 22
Продукти от други неметални минерални суровини 69 23
Основни метали 70 24
Метални изделия, без машини и оборудване 91 25
Компютърна и комуникационна техника, електронни и 
оптични продукти 92 26
Електрически съоръжения 93 27
Машини и оборудване с общо и специално предназначение 94 28
Автомобили, ремаркета и полуремаркета 95 29
Превозни средства, без автомобили 96 30
Мебели 97 31
Други продукти на преработващата промишленост 98 32
Електрическа енергия, газообразни горива и топлинна енергия 47 35
Услуги по събиране, третиране и обезвреждане на отпадъци;
рециклиране на материали

48 38

* Разходи за суровини и материали - кодове  21110, 21135 и 21140  от Раздел ІІ  на ОПР.
** Съгласно Класификация на продуктите по икономически дейности КПИД-2015.
*** Не се посочва стойността на продадените суровини и материали - код 41120 от Раздел ІV. на ОПР.
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УКАЗАНИЯ КъМ СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА СУРОВИНИ И МАТЕРИАлИ ЗА 2021 ГОДИНА

С този формуляр се отчитат суровини и материали в предприятията потребители, в стойностно изражение (без ДДС), вложени за 

осъществяване на дейността на предприятието.

Отчитането на суровините и материалите, потребени в предприятието, се извършва по Класификация на продуктите по икономически 

дейности (КПИД-2015).

Чуждите материали, включително поръчките с материали на клиентите, не трябва да се включват в отчета.

Пример: Производител на мебели (код 31 по КИД-2008) може да вложи в производството части за мебели (код 31 по КПИД-2015), текстил 

(код 13 по КПИД-2015), дървен материал (код 16 по КПИД-2015), опаковки от хартия (код 17 по КПИД-2015), бои, лакове (код 20 по КПИД-

2015), обков (код 25 по КПИД-2015) и др.

В колоната „Стойност на разходите - всичко през годината“ се посочва стойността на целия фактически разход на суровини и материали, 

без стойността на продадените суровини и материали.

В колоната ”в т.ч. от внос”, се посочва стойността на всички вносни суровини и материали, изразходвани през годината.

Разходите за бензин, авиационен керосин, транспортно дизелово гориво, газьол за отопление, пропан-бутанови смеси (втечнени нефтени 

газове), мазут, брикети от въглища са част от продуктова група 19 „Кокс и рафинирани нефтени продукти“ и се посочват на ред 46.

Разглеждане на Класификацията на продуктите по икономически дейности от интернет страницата на НСИ-www.nsi.bg, Статистически 

класификации и регистри, Информационна система „Статистически класификации“, КПИД-2015.


