
СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Населено място, в което предприятието извършва преобладаващата си дейност.

ЕИКпо БУЛСТАТ/ТР
000456032

[Област _1 ПЛОВДИВ

[Община Раковски [Район '

[Град/село с. Белозем [Код поЕКАТТЕ 03620

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

( Маркирайте със знак "Х" )

[Обществена [Частна

V. Икономическа дейност

№

1
2
3
4
5
6

Опишете стопанските дейности, ако предприятието е извършвало
такива

Относителен дял на
нетните приходи от

продажби за тези
дейности през 2011 в

%*
Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти 100

100

4
Код по КИД

-2008

6820

Код по НКИД
-2003

7020

В тоаи раздел се посочват само стопанските дейности, ако предприятието е извъшвало такива през 2012 година.За тяхното описание трябгга да се използва
Класификацията на икономическите дейности-КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на НСИ-\млм'.п51.Ьд

VI. В състояние ли е Вашето предприятие да продължи дейността си по време на криза?

( Маркирайте със знак "Х" )

1. От природни бедствия (наводнения, земетресения, пожари и други)

ДА I I
2. При кризи от военен характер (война)

ДА

НЕ

НЕ
Преустановяването на дейността на Вашето предприятие може да задълбочи последиците от кризисното събитие в посока увеличаване
броя на безработните, затруднено снабдяване със стоки, услуги и продукти, предмет на Вашата основна дейност. Събраната информация
ще подпомогне компетентните органи да преценят съответните рискове, затова Вашата обективна преценка при отговорите на тези^
въпроси е от изключителна важност.

VII. Социална насоченост
{ Маркирайте със знак "Х" )

Вашето предприятие осъществява ли дейности със социална насоченост?
ДА I I

Предприятието Ви има социална насоченост когато:

1. Над 50% от печалбата регулярно се инвестира в общественополезни дейности:

- Подпомагане на социално уязвими групи:

Опазване на околната среда;

- Социална иновационна дейност:

- Други общественополезни дейности с благотворителен характер;

и/или

2. Над 30% от наетия персонал е от социално уязвими групи

НЕ
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