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АНКЕТЕН  ЛИСТ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ 

 

Във връзка с изготвянето на Общ устройствен план (ОУПО) на Община Бяла, област 

Варна, Община Бяла набира данни и мнения от заинтересованите страни за проблемите 

на територията и свързаните икономически и социални дейности, както и за 

инвестиционните намерения и планове за развитие на икономическите оператори. Една от 

основните цели на ОУПО е да даде възможност за решаване проблемите на територията 

чрез инструментите на устройственото планиране, както и да осигури устройствена основа 

за икономическото развитие на общината.  

Вашето съдействие е важно. То ще даде възможност ОУПО да отговори на конкретни 

проблеми и да бъде полезен за гражданите на общината. 

 

І. ОСНОВНИ ДАННИ 

Пълно наименование на 

предприятието  
 

ЕИК (БУЛСТАТ)  

Категория на предприятието – 

микро, малко, средно, макро и 

т.н. 

 

Седалище и адрес на 

управление  
 

Адрес за кореспонденция  

Адрес на 

производствената/складова 

база 

 

Телефонен номер и код на 

населеното място  
 

Номер на факс и код на 

населеното място 
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Електронен адрес  

Интернет страница  

Лице за контакти   

Електронен адрес на лицето за 

контакти   
 

Код по КИД-2008 на основната 

дейност на кандидата 
 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ  И ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ 

Опишете  накратко кога е създадено предприятието и каква е основната му дейност, кои са 

основните етапи на технологичния (производствения) процес, както и основните 

продукти/услуги, които произвеждате/предлагате и информация за пазарните позиции на 

предприятието. Моля включете информация за броя на заетите лица в трудоспособна възраст 

и заетите пенсионери (може да се посочи средногодишен диапазон от-до в зависимост от 

сезонната заетост), като посочените данни служат единствено за целите на плана и ще 

участват в обобщени данни за отделните сектори на икономиката, но няма да бъдат 

цитирани единично, нито източниците им. 

 

 

 

 

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С МАТЕРИАЛНАТА 

БАЗА, ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ДР. 

Опишете вида и състоянието на материално-техническата база на  предприятието и какви са 

нуждите за развитието и във връзка с дейността на предприятието.  Опишете какви 

проблеми срещате с осигуряването на връзки с инженерната техническа и пътната 

инфраструктура.  
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ІV. ОПИСАНИЕ НА ИДЕИ И ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ 

Опишете какви са вашите  планове за развитие на предприятието и свързаните с това нужди 

от техническо подсигуряване на терени, елементи на техническата инфраструктура, 

квалифицирана/специализирана работна ръка и т.н. Посочете на територията на кои 

землища и/или конкретни поземлени имоти са локализирани инвестиционните интереси на 

предприятието и с какво предназначение искате да ги ползвате. 

 

 

 


