
СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2017 ГОДИНА
(Хил. левове)

Показатели Код на 
реда

Дълготрайни 
материални 

активи в процес 
на изграждане 

към 01.01.2017 г.    
(незавършено 
строителство)

Продадени 
дълготрайни 
материални 

активи в 
процес на 

изграждане 
през 2017 г.

Разходи за придобиване на 
ДМА през текущата година чрез 

строителство и закупуване
Придобити ДМА 

през текущата 
година чрез 

строителство и 
закупуване

Дълготрайни материални 
активи в процес на изграж-

дане към 31.12.2017г. 
(незавършено строителство)

общо
в т.ч. за 

употребявани 
ДМА

общо  
к.(1-2+3-5+7)

в т.ч. 
увеличение или 

намаление от 
преоценка

а б 1 2 3 4 5 6 7
Общо (4510+4520+4530+4540+4550) 4500
  Земя 4510 х х х х х

  Сгради, строителни съоръжения и конструкции (4521+4522+4523)     4520
       Жилищни сгради 4521
       Нежилищни сгради 4522
      Строителни съоръжения и конструкции 4523
  Машини, производствено оборудване и апаратура 4530
  Транспортни средства 4540
  Други разходи 4550

  Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2017 г.
/включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността 
на употребяваните ДМА от колона 4/

     (Хил. левове)
Код на 
реда

Стойност на 
обекта

Наименование на обекта 

а б 1
Нежилищни сгради (4611+4612+4613) 4610
   Производствени сгради 4611
   Търговски сгради 4612
    Други видове нежилищни сгради 4613
Строителни съоръжения и конструкции (4621+4622+4623) 4620
   Транспортна инфраструктура 4621
   Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии 4622
   Други видове инженерно-строителни съоръжения 4623

Дата:

Ръководител:
 Съставител:

(име,презиме,фамилия) (подпис)
Лице за контакт:

(име,презиме,фамилия) (телефон)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРОтчетна единица: 



УКАЗАНИЯ

Формулярът се попълва от всички предприятия, които през 2017 г. са извършили разходи за придобиване или са придобили дълготрайни 
материални активи чрез действително извършени разходи за строителство и закупуване - нефинансови предприятия, съставящи баланс; 
предприятия с нестопанска цел; застрахователи; специализирани инвестиционни предприятия; пенсионноосигурителни дружества; 
бюджетни предприятия - първостепенни разпоредители на бюджетни средства (министерства, ведомства, организации и общини) и 
централни офиси на банките. Бюджетните предприятия, когато имат извършени разходи само за една дейност в едно населено място, 
попълват един отчет, а когато разходите са за различни дейности или на различни населени места въвеждат обобщен отчет и детайлни 
отчети за всеки вид дейност и/или населено място (сумата от детайлните отчети трябва да е равна на общите разходи за придобиване на 
ДМА от обобщения отчет). Централните офиси на банките подават един отчет.

Дълготрайни материални активи /ДМА/, за които не са направени разходи от инвеститора, а са получени от дарения, не са обект 
на наблюдение с този формуляр.

Формулярът съдържа информация за направените разходи за придобиване на ДМА и придобитите ДМА през отчетната година и 
стойността на дълготрайните материални активи в процес на изграждане в началото и в края на същата (незавършено строителство), 
(салдото по сметка 613). Източник на информация по тези показатели са счетоводните записвания на предприятието.
Увеличението или намалението (със знак “-“) от извършена преоценка само на дълготрайните материални активи в процес на 
изграждане към 31.12.2017 г. (незавършено строителство) се посочва в колона 7.
По редове се предоставя информация за структурата на разходите и придобитите ДМА по видове: земя; сгради и строителни съоръжения 
и конструкции; машини, производствено оборудване и апаратура; транспортни средства и други разходи.

В раздел А “Въведени в действие нежилищни сгради,  строителни съоръжения и конструкции през 2017 г.” се посочват данни за 
стойността на въведените през отчетната година нежилищни сгради и строителни съоръжения чрез ново строителство, разширение и 
основен ремонт. 

Нежилищни сгради – на  код 4610 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 4611 - производствени сгради се посочва стойността на сгради, предназначени за производството на промишлена продукция, 
в които се извършват производствени, монтажни и складови операции (заводи, производствени корпуси, промишлени цехове и 
работилници), резервоари, силози и складове.
На код 4612 - търговски сгради се посочва стойността на сгради за търговия на едро и дребно, панаирни палати, зали за провеждане на 
търгове и изложбени зали, бензиностанции и др.
На код 4613 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени по-
горе - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за 
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания; 
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни 
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради, 
некласифицирани другаде). 
 
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На  код 4621 - транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация  пътни съоръжения, свързани 
с транспортната инфраструктура (пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища, самолетни писти, мостове 
и тунели); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и 
отводнителни системи). 
На код 4622 - тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи, 
електропроводи и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални 
далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи); локални тръбопроводи и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа, 
локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна 
мрежа).
 На код 4623 - други  видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения, 
непосочени по-горе (съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде). 


	rдма
	rdma-p2
	UK_RDMA08g_pbal.pdf
	Указания за попълване
	Формулярът се попълва от всички инвеститори съставящи баланс, които през 2008г. са придобили дълготрайни материални активи чрез действително извършени разходи за строителство и закупуване. Дълготрайни материални активи /ДМА/, за които не са направени разходи от инвеститора, а са получени от дарения, не са обект на наблюдение с този формуляр.
	Формулярът съдържа информация за направените разходи за придобиване на ДМА и придобитите ДМА през отчетната година и стойността на дълготрайните материални активи в процес на изграждане в началото и в края на същата (незавършено строителство). Източник на информация по тези показатели са счетоводните записвания на предприятието.
	В колона 1 се посочва стойността на дълготрайните материални активи в процес на изграждане към 01.01.2008 година  (незавършено строителство).
	В колона 2 се посочва стойността на извършените през 2008г. продажби на дълготрайни материални активи в процес на изграждане.
	В колона 3 се посочват данни за всички фактически извършени през отчетната година разходи за придобиване на ДМА - чрез строителство по стопански начин и възлагане и чрез закупуване ( записани направо по сметки от гр. 20 и 27), като в т.ч. в колона 4 се посочва стойността на закупените употребявани ДМА.
	В колона 5 се посочват данни само за придобитите през отчетната година ДМА чрез строителство и въвеждане в действие с Акт образец 16 и чрез закупуване
	В колона 6 се посочва стойността на дълготрайните материални активи  в процес на изграждане към 31.12.2008 година (незавършено строителство), (салдото по сметка 613).
	В колона 7 се посочва увеличението или намалението (със знак “-“) от извършена преоценка на дълготрайните материални активи в процес на изграждане към 31.12.2008г. (незавършено строителство).
	 Данните по редове дават информация за структурата на разходите по видове ДМА.
	На код 4531 „в т. ч. от внос”- се посочва стойността на машините, производственото оборудване и апаратурата /вкл. транспортните средства/, които са закупени директно от чужбина и тези, закупени от специализирани търговски посредници –вносители в страната. 
	На код 4501 се посочва каква част от общите разходи за придобиване на ДМА са разходи за придобиване на ДМА с екологично предназначение. В тях не се включват разходите за съоръжения, инсталации и оборудване, предназначени за опазване чистотата на въздуха и намаляване на шума в работните помещения.
	В раздел А “Въведени в действие нежилищни сгради,  строителни съоръжения и конструкции през 2008г.” се посочват данни за стойността на  въведените през отчетната година нежилищни сгради  и строителни съоръжения чрез ново строителство, разширение и основен ремонт. 
	Нежилищни сгради – на  код 4610 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
	На код 4612 - търговски сгради се посочва стойността на сгради за търговия на едро и дребно, панаирни палати, зали за провеждане на търгове и изложбени зали, бензиностанции и др.
	На код 4613 – други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени по-горе - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за обслужване на транспорта и съобщенията/гари, аерогари, телефонни централи, гаражи/; учебни сгради и сгради за научни изследвания; медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни сгради/ селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради, некласифицирани другаде/. 
	На  код 4621 – транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация  пътни съоръжения, свързани с транспортната инфраструктура ( пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища; самолетни писти, мостове и тунели ); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и отводнителни системи);. 
	На код 4622 – тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии ( магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи ); локални тръбопроводи и кабелни мрежи ( локална газопроводна мрежа, локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна мрежа).
	На код 4623 – други  видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения, непосочени по-горе ( съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде).                                                        


	RO_RESP_NAME: НЧ ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ-1871
	RO_UIC: 000456598
	F4520$7: 0
	F4500$1: 0
	F4500$2: 0
	F4500$3: 2
	F4500$4: 0
	F4500$5: 2
	F4500$6: 0
	F4500$7: 0
	F4510$3: 
	F4510$5: 
	F4520$1: 0
	F4520$2: 0
	F4520$3: 0
	F4520$4: 0
	F4520$5: 0
	F4520$6: 0
	F4521$1: 
	F4523$7: 
	F4521$2: 
	F4521$3: 
	F4521$4: 
	F4521$5: 
	F4521$6: 0
	F4521$7: 
	F4522$1: 
	F4522$2: 
	F4522$3: 
	F4522$4: 
	F4522$5: 
	F4522$6: 0
	F4522$7: 
	F4523$1: 
	F4523$2: 
	F4523$3: 
	F4523$4: 
	F4523$5: 
	F4523$6: 0
	F4530$1: 
	F4550$7: 
	F4530$2: 
	F4530$3: 2
	F4530$4: 
	F4530$5: 2
	F4530$6: 0
	F4530$7: 
	F4540$1: 
	F4540$2: 
	F4540$3: 
	F4540$4: 
	F4540$5: 
	F4540$6: 0
	F4540$7: 
	F4550$1: 
	F4550$2: 
	F4550$3: 
	F4550$4: 
	F4550$5: 
	F4550$6: 0
	F4610: 0
	F4623: 
	F4611: 
	F4612: 
	F4613: 
	F4620: 0
	F4621: 
	F4622: 
	RO_MANAGER: Радка Минчева Гогова
	RDMA_CONTACT: Светла Цветкова Рускова
	RDMA_COMPILER: СВЕТЛА ЦВЕТКОВА РУСКОВА
	RDMA_DATE: 26/03/2018
	RDMA_PHONE: 0893991959
	SAVE: 
	SUBMIT: 
	SYS_RESP_ID: 12535968
	SYS_MODE: READ-ONLY
	SYS_SERVER_URL: https://isbs.nsi.bg/ISBS/SubmitPDFForm
	SYS_COMPARE_ID: 
	SYS_FORM_CODE: РДМА
	SYS_ACTION: 
	SYS_DOC_URL: https://isbs.nsi.bg/ISBS/PDFForms/GOD-2017/2017_NF2_RDMA.pdf
	SYS_CHANGED_FIELDS: 
	SYS_SHEET_CODE: *
	SYS_TIMESTAMP: 2018/03/26 10:21:34
	SYS_MESSAGES: 


