СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

818023571

I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

СДРУЖЕНИЕ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ЮМЕР ЛЮТФИ 1993 Г.
Адрес за контакт (офис) :
Област

Кърджали

Община

Кърджали

Град/село

гр.Кърджали

Пощенски код

6600

Улица

УЛ.БЕЛАСИЦА

Район

40909

Код по ЕКАТТЕ

1

Номер

Булевард

Име на блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощ. кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон
Телефони

Факс

0361

95000

II. Нестопанска дейност
Нестопанска дейност
Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата

Код по
КИД-2008

Код по
НКИД-2003

90.03

92.31

III. Място на извършване на дейността
1

На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва дейност?
Ако броя на местата е повече от 1, попълнете и съответния брой приложения „Данни за местните единици”.

Населено място, в което предприятието извършва преобладаващата си дейност:
Област

Кърджали

Община

Кърджали

Град/село

гр.Кърджали

Код по ЕКАТТЕ

40909

Арда (вкл. р.Атеренска)

Код на поречие

0303

Район
Поречие

IV. В чия полза предприятието осъществява дейност
(съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел)
Обществена
Частна

V. Икономическа дейност
№

Опишете стопанските дейности, които е извършвало
предприятието

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.

VI. Социално предприятие
Вашето предприятие „социално предприятие“ ли е?
ДА
НЕ

Относителен
дял на нетните
приходи от
продажби през
2014 г. в %

Код по
КИД2008

Код по
НКИД2003

УКАЗАНИЯ
Нестопанска дейност:
В този раздел се посочват преобладаващата нестопанска дейност, която определя и основната
нестопанска дейност на предприятието.
Икономическа дейност:
В този раздел се посочват само стопанските дейности, ако предприятето е извършвало такива през
2014 година. За тяхното описание трябва да се използва Класификацията на икономическите дейности –
КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg.
Социално предприятие:
„Социалното предприятие“ се определя като оператор в социалната икономика, чиято основна цел е
постигането на положително измеримо социално въздействие, а не генерирането на печалба в
полза на собственици или акционери. То работи на пазара като предоставя социални услуги или
стоки на лица в неравностойно положение или използва метод на производство на стоки или услуги,
в който е заложена социалната му цел.
Предприятието Ви е „социално“ когато:
1. Над 50% от печалбата регулярно се инвестира за постигането на социални цели:
 Подпомагане на социално уязвими групи и/или лица в изолация;
 Опазване на околната среда с въздействие върху обществото;
 Социална иновационна дейност;
 Осъществяване на други дейности, предоставяне и/или производство на услуги и стоки
със социална цел;
и/или
2. Над 30% от наетия персонал е от социално уязвими групи.

