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1. Име и адрес на предприятието

Наименование на предприятието:

Община Район *

ГрJд1село Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код

:"еАм1мУлица Номер

Булевард Блок

ж.к Вход

Квартал Етаж

Площад Апартамент

Друго Пощенска кутия

Електронна поща

Интернет страница

I оg q ~:;Е ~ () 9 а Факс ***

I I 1

Мобилен телефон

Телефони ***

11. Нестопанска дейност

Нестопанска дейност Код по Код по
КИД-2008** НКИД-200З**

9); э t) {jl?;j

в този раздел се посочва преобладаващата нестопанска дейност, която определя и основната нестопанска дейност на предприятието.

• Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** "_ ....._•."'", ...no ТГ!:



111. Място на извършване на дейността

На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва нестопанската си дейност?

Ако броят на местата е повече от 1, попълнете и съответния брой приложения.Дання за местните единици"

приятието извършва преобладаващата си дейност.

Област

Община

~ло Район * L- ~

Код по ЕКАПЕ**

IV. В чия полза предприятието осъществява дейност
(съгласно чл. 2, ал. 1 от 3акона за юридическите лица с нестопанска цел)

/

обществена

частна

V. Икономическа дейност

NO Опишете стопанските дейности, които е извършвало Относителен дял на нетните Код по КИД- Код по НКИД-
предприятието приходи от продажби през 2008** 2003**

• ~ 2014г.В%

1.

2.

3.

4.

5. ..
б.

7.

8.

9.

10.

в този раздел се посочват само стопанските дейности, ако предпоиятието е извършвало такива през 2014 година. 3а тяхното описание
трябва да се използва Класификацията на икономическите дейности - КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на НСИ -
www.nsi.bg.

VI. Социално предприятие

Вашето предприятие"социапно предприятие" ли е?

D D НЕДА

"Социалното предприятие" се определя като оператор в социалната икономика, чиято основна цел е постигането на положително
измеримо социално въздействие, а не генерирането на печаnба в полза на собственици иnи акционери. В случай на разпределяне на
печалба между акционери и собственици социалното предприятие е въвело предварително определени процедури и правила за такова
разпределение, така че да не се накърнява постигането на основната му цел. 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 "социапно" когато:
1. Над 50% от печалбата се инвестира за постигането на социални цели:

- Подпомагане на социално уязвими групи и/или лица в изолация;
- Опазване на околната среда;
- Социалноиновационна дейност;
- Осъществяване на други дейности, предоставяне и/или производство на услуги и стоки със социална цел;
и/или

2. Над 30% от персонала е нает и поради принадлежността си към социално уязвима група.

http://www.nsi.bg.
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, I

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА ~.

АКТИВ

Код на
Сума - хилЛВ.

Раздели,групи,статии
реда текуща предходна

година година

а б 1 2

А. 3аписан, но невнесен капитаn 01000

Б. Нетекущи (дъnготрайни) активи

1. Нематериаnни активи (

Продукти от развойна дейност
.

02110

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни
02120права и активи

Търговска репутация 02130

Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане 02140

в т. ч. предоставени аванси 02141

Общо за група 1 02100

11. Дъnготрайни материаnни активи

3еми и сгради 02210 J/ );2
3еми 02211

Сгради 02212 1/ ~.j
Машини, производствено оборудване и апаратура 02220

Съоръжения и други 02230

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане 02240

в т. ч. предоставени аванси 02241

Общо за група 11
•.,.

02200 1/ ~j
111. Дъnгосрочни финансови активи

Акции и дялове в предприятия от група 02310

Предоставени заеми на предприятия от група 02320

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия 02330

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия 02340

Дългосрочни инвестиции 02350

Други заеми 02360

Изкупени собствени акции номинална стойност 02370

Общо за rpyna 111 02300

IV. Отсрочени данъци 02400

Общо за раздеn Б 02000



АКТИВ

Код на
Сума - хил.лв.

Раздели, групи, статии
реда текуща предходна

година година

а 6 1 2

В.ТеКУLЦи(краткотраiни)актмви

1.Материаnни запаси I

Суровини и материали 03110

Незавършено производство 03120

в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод 03121

Продукция и стоки 03130

Продукция 03131

Стоки 03132

Предоставени аванси 03140

ОБLЦО за група 1 03100

11.Вземания \t
,

Вземания от клиенти и доставчици 03210

в т.ч. над 1 година 03211

Вземания от предприятия от фупа . 03220

• в т.ч. над 1 година 03221

Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия 03230

в т.ч. над 1 година 03231

Други вземания 03240

в т.ч. над 1 година 03241

ОБLЦОза група 11 03200

111.Инвестиции

Акции и дялове в предприятия от група 03310

Изкупени собствени акции номинална стойност 03320

Други инвестиции 03330

ОБLЦОза група 111 '- 03300

IV. Парични средства

Касови наличности и сметки в страната 03410

Касови наличности в лева 03411

Касови наличности във валута (левова равностойност) 03412

Разплащателни сметки 03413

Блокирани парични средства 03414

Парични еквиваленти 03415

Касови наличности и сметки в чужбина 03420
.

Касови наличности в лева 03421

Касови наличности във валута 03422

Разплащателни сметки във валута 03423

Блокирани парични средства във валута 03424

ОБLЦОза група IV 03400

ОБLЦОза раздеn В 03000

г. Разходи за бъдеLЦИ периоди 04000
II , ~ Аг"•.•••.•••.,.....__ IA....LJ:._.LD......_r\



ПАСИВ
- Сума - хил.лв.

Раздели, групи, статии
Код на
реда текуща предходна

година година

а 6 1 2

А. Собствен капитал

1.3аписан капитал 05100 J.I lJ.~.
Акционерен капитал 05110

Котирани акции на финансовите пазари 05111

Некотирани акции на финансовите пазари 05112

Други видове записан капитал 05120

11.Премии от емисии 05200

111.Резерв от последващи оценки 05300

в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти 05310

IV.Резерви

"'"'
.

3аконови резерви 05410

Резерв, свързан с изкупени собствени акции 05420

Резерв съгласно учредителен акт 05430

Други резерви 05440

Общо за rрупа IV 05400

V. Натрупана печалба (загуба) от минали rодини

Неразпределена печалба 05510

Непокрита загуба 05520

Общо.а rpyna V 05500

VI. Текуща печалба (загуба) 05600

Общо .а ра.дел А 05000 fj_ -t3
5. Пров ••••••••• сходн" .адължен"я

Провизии за пенсии и други подобни задължения 06100

Провизии за данъци 06200

в т.ч. отсрочени данъци
, * •• 06210

Други провизии и сходни задължения 06300

Общо за раздел Б 06000

В. 3адължения

Облигационни заеми 07100

До 1 година 07101

Над 1 година 07102

в това число:

Конвертируеми облигационни заеми 07110

До 1 година 07111

Над 1 година 07112

Задължения към финансови предприятия 07200

До 1 година 07201

Над 1 година 07202

Получени аванси 07300

До 1 година 07301



ПАСИВ

Код на
Сума - хиллв.

Р-аздели, групи, статии
реда текуща предходна

година година

а б 1 2

Задължения към доставчици 07400

До 1 година 07401

Над 1 година 07402

Задължения по полици 07500

До 1 година 07501

Над 1 година 07502

Задължения към предприятия от група 07600

До 1 година 07601

Над 1 година 07602

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия 07700

До 1 година 07701

Над 1 година ~, 07702

Други задължения 07800

До 1 година 07801

Над 1 година 07802

в това число:

.•.. Към персонала 07810

До 1 година 07811

Над 1 година 07812

Осигурителни задължения 07820

До 1 година 07821

Над 1 година 07822

Данъчни задължения 07830

До 1 година 07831

Над 1 година 07832

Общо за раздел В 07000

До 1 година 07001

Над 1 година '. 07002

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди 08000

в това число:

Финансирания
; ,

08001

Приходи за бъдещи периоди 08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г) 08500 "tl ~~

Дата: '-- -'

1·400''') 1
1139;3& M~I

(телефон)

Ръководител: f-!-~~'4J~&'!::::_-rf.~~~~~_-------J
Съставител: L;,.fA,""'fIlJ&1----'(Wd.I.~~~~)_-------J



с;;.~~т;~.~~:~.~:ff.Нirt::~~::/~:!!_:~~~(~
06щина J~:: . I ЕИК по БУЛСТАТ I ТР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА

Наименование на разходите
Сума - хил. лв.

Код на
реда текуща

година
предходна

година

а
1. Разходи за дейността

А. Разходи за регnаментирана дейност

6 2

Дарения

Други разходи

Общо за група А

Б. Административни разходи

Общо за група 1

11.Финансови разходи

Разходи за лихви

65511

65512

65510

65520 q Я
65500 ез я
65611

65612

65613

65614

65600

65700

65800

65900 ез g
65950

65990 .:1 в
Сума - хил. лв.

Код на
реда текуща предходна

година година

6 2

Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

Други разходи по финансови операции

Общо за група 11

111.Изв'Ьнредни разходи

'У. Загуба от стопанска дейност

У. Общо разходи

VI. Резуnтат

Всичко (Общо разходи + VI)

Наименование на приходите

а

..

1.Приходи от дейността

А. Приходи от регnаментирана дейност

Приходи от дарения под условие 66511

66512

66513

66514

66500

66611

ббб12

бб613

66614

., _66615

66600

66700

66800

66900

66950

Приходи от дарения 6ез условие

Членски внос

Други приходи

Общо за група 1

11.Финансови приходи

Приходи от лихви

Приходи от съучастия

Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти

Положителни разлики от ripомяна на валутни курсове '\

Други приходи от финансови операции "\ .\._

Общо за група 11

111.Изв'Ьнредни приходи

'У. Печаnба от стопанска дейност

У. Общо приходи

VI. Резуnтат



СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ; ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
СВЪРЗАНИ С ДАРЕНИЯ ЗА 2014 ГОДИНА

Раздеn 1. Административни разходи по видове (код на реда 65520, коn.1) (Хил. левове)

Видове Код на реда
Отчет за
годината

а б 1

Административни разходи 60000 1
Разходи за материаnи 60100

Канцеларски материали 60110

Горива и смазочни материали 60120

Резервни части и окомплектовка 60130

Други 60140 L
Разходи за външни усnуги 60200

в това число:

Застраховки . 60210

от тях: социални застраховки
"t. 60211

Данъци и такси 60220

в т.ч. данък сгради и данък върху превозните средства 60221

Платени суми по граждански договори и хонорари 60230

Маеми 60240

Съобщителни услуги 60250

Нает транспорт 60260

Осветление,отопление 60270

Вода 60280

Текущ ремонт 60290

в това число на:

Сгради 60291

Машини и оборудване 60292

Рекламни дейности 60310

Консултантски дейности
#' . 60320

Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции ) , ,", ~, i , 60330

Разходи за запnати и други възнаграждения ••.•.•• <..::,. ", '\' '-. 60400 s-
Разходи за осигуровки-и надбавки ;\ ~ .;, 60500 Ас

Социални осигуровки 60510

Здравни осигуровки 60520

надбавки 60530

Фонд "Безработица" 60540

Други 60550
, (

Други разходи 60600

Разходи за командировки
~

60610

в т. ч. задгранични 60611

Други 60620

в т. ч. разходи за амортизации 60621



Раздеn 11. Разходи за дарения (код на реда 65511, коn.1) (Хил. левове)

Видове Код на реда
Отчет за
годината

а б 1

Разходи за дарения 60700

Дарения за частни лица 60710

в т.ч. за чужбина 60711

Дарения за правителствени организации 60720

Дарения за предприятия, организации и други 60730

в т.ч. за чужбина 60731

Раздеn 111. Приходи от дарения (Хил. левове)

Видове Код на реда
Отчет за
годината

а б 1

Приходи от дарения под условие (код 66511, коn.1) 60800

Дарения от частни лица , 60810

в т.ч. от чужбина 60811

Правителствени дарения и трансфери 60820

Дарения от предприятия, организации и други 60830

в т.ч. от чуж6ина 60831

• Приходи от дарения без усnовие (код 66512, коn.1) 60900
I~ Дарения от частни лица 60910

в т.ч. от чужбина 60911

Правителствени дарения и трансфери 60920

Дарения от предприятия, организации и други 60930

в т.ч. от чужбина 60931

Дата: ~ -'

Лице за контакт: I .1Щ~l1J /lГtи /t и4
(име, презиме, фамилия)

IPSIj>'J .)'6't7sа I
(телефон)



~~~~~~.~.~:~.~~~~.~~Гf.::::..:.::.:::..:~::~:(:::~1
Община JIII.itJJм.~:: . I ЕИК по БУЛСТАТ /ТР

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2014 ГОДИНА
(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност,

съгласно чл. 26, ал. 5 от 3акона за счетоводството)
(Хил левове)

Наименование на паричните потоци
Код на Текуща Предходна
реда година година

а б 1 2

1.Наnичност на паричните средства в начаnото на периода 66200

11.Парични потоци от нестопанска дейност

А. Постъпnения от нестопанска дейност ~ я
Получени дарения под условия 66211

Получени дарения без условия 66212 ~
Постъпления от членски внос 66213

Постъпления от осигурителни предприятия 66214

Получени обезщетения за застраховане , 66215

Постъпления от банкови и валутни операции 66216

Други постъпления 66217

Общо за раздеn А 66210 <"J $
Б. Пnащания за нестопанска дейност

1_ Изплатени дарения 66221

~Изплатени заплати 66222 1) Ц
Изплатени осигуровки 66223 4 .(
Плащания по банкови и валутни операции 66224

Плащания за услуги 66225

Други плащания 66226 IJ 3
Общо за раздеn Б 66220 О g
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност 66230

111.Парични потоци от стопанска дейност

А. Постъпnения от стопанска дейност

Постъпления от продажба на активи и услуги 66241

Постъпления от клиенти 66242

Постъпления от банкови и валутни операции
~

66243

Други постъпления 66244

Общо за раздеn А 66240

Б. Пnащания за стопанска дейност ,
Плащания за услуги и за придобити активи 66251

Плащания към доставчици 66252

Изплатени данъци 66253

Плащания по банкови и валутни операции 66254

Други плащания 66255

Общо за раздеn Б 66250

В. Нетен паричен поток от стопанска дейност 66260

IV. Наnичност на парични средства в края на периода 66300

У. Изменение на паричните средства през периода 66400

Дата: L- -'



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА (Хил. левове)

Отчетна стойност на нетекущите активи
Последваща

Амортизация
Последваща

оценка оценка
Преоценена

Балансована постъпилите през периода амортиэа-
Код на

Преоцене- стойност
Показатели в това число: на стойност в нача- ция в

в края нана излез- в края на начисле- оmисана в края нареда в началото увели- нама- (4+5-{;) лото увели- нама- края на
периоданови, при- лите през периода на през през периода периодана периода Общо чение ление на чение ление (7-14)добити по употребя- периода (1+2-3) периода периода (8+9-10) (11+12-13)

Г1 стопански вани
периода

Ji начин

а б 1 2 2а 2б 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ЦlтеРИ.IIНИ 8КТМВИ

~кти от развойна дейност 6110

!Сии,патенти,лицензии, търговски марки, про- ,
Iи продукти и ДРУГИподобни права и активи 6120

'вска репутация 6130

эставени аванси и нематериални активи в
ес на изграЖдане 6140

~.предоставени аванси 6141

IЗ8 група 1 6100 '.
nготрайни М8теРИ8llНИ актм.и ~
и сгради 6210 ,l~ .L1 l 'J 1 ;ь ~1
и 6211

!ди 6212 j" J ~ l~ lu _),_ oll
IНИ, производствено оборудване и апаратура 6220 ,
>Женияи други 6230

f. транспортни средства 62З1

кгавени аванси и дълготрайни материални
и в процес на изграждане 6240

f. предоставени аванси 6241

,за група 11 6200

nгосрочни финансо.и 8КТМ.И

I и дялове в предприятия от група 6351 х х

кгавени заеми на предприятия от група 6352 х х
I И дялове в асоциирани и смесени
риятия 6353 х х
кгавени заеми, свързани с асоциирани и
ни предприятия 6354 х х
срочни инвестиции 6355 х х
заеми 635б х х
ени собствени акции 6357 х х

за груп. 111 6350 х х
:рочени данъци 6360 х х
нетекущи (дъnготр.ЙниJ активи (I+II+III+IVJ 6000 х х



НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Р IHаздел . ематериални активи (Хил. левове)

Отчетна стойност на нетекущите активи
Последваща

оценка

на постъпилите през периода

Показатели
Код на е това ЧИСЛО: на излез- в края нареда в началото увели- намале-

на периода нови, при- лите през периода
чение ниеОбщо добити по употребя- периода (1+2-3)

стопански вани
начин

а б 1 2 2а 2б 3 4 5 6

Продукти от развойна дейност (код 6110) 0100

в това число:

Научноизследователска и развойна дейност 0110

Проучване и оценка на полезни изкопаеми 0120

КонцеСIIИ, патенти, лицензии, ThproBCKII марки, проrpамни
продукти и дpyrм подобни права и активи (код 6120) 0200

в това число:

Компютърен софтуер 0210

Бази данни 0220

Оригинали на развлекателни, литературни или художествени творби 0230

Други продукти, обект на интелектуална собственост 0240

Подлежащи на търгуване оперативни лизинги , 0250

Разрешителни за използване на природни ресурси 0260

Раврешителни за предприемане на специфични дейности 0270

Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги 0280

Р 11 Д (Хаздел . ълготраини материални активи ил. левове

Отчетна стойност на нетекущите активи
Последваща

оценка

на постъпилите през периода

Показатели
Код на в това число: на излез- в края нареда в началото увели- намале-

на периода нови, при- лите през периода чение ниеОбщо добити по употребя- периода (1+2-3)
стопански вани

начин

а б 1 2 2а 2б 3 4 5 6

Земи и crpaдм (код 621 о) 0300

Земи (код 6211 ) 0310

в това число:

Земи под сгради и постройки 0311

Обработваеми земи 0312

Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях повърхностни води ОЗ13

Други земи и свързаните с ТЯХ повърхностни води 0314
. #

Подобрения върху земите 0315

Сгради (код6212) 0320

Сгради нежилищни 0321

Сгради жилищни 0322

Други сгради 0323

С_,",жени" и дpyrм (код 6230 ) 0400

Транспортни средства (код 6231 ) 0410 '"
Информационно и комуникационно оборудване (ИКО) 0420

Животни, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях 0430

ДЪрвета, насаждения и растения, отглеждани за многократно получа-
ване на продукти от ТЯХ 0440

Антикварни и други произведения на изкуството 0450

Благородни метали и скъпоценни камъни 0460

Други ценности 0470

Други 0480

в т. ч. съоръжения, изrpaдени чрез строителна дейност 0481

Дата: '-- -'

J



I ЕИК по БУЛСТАТ /ТР

СПРАВКА
ЗА ПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

ВАЖНО: Данните се попълват в левове - цели числа
(Левове)

Показатели Код на реда
Платени суми -

левове, цели числа

а б 1

Данъци и такси за превозни средства

Такса при регистрация на пътни превозни средства 8461

Данък върху превозните средства , 8462

в т. ч. данък върху корабите, вписани в регистрите на българските пристанища и
въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Р България за гражданските
въздухоплавателни средства 8469

Данък върху разходите, свързани с експлоатацията на МПС, използвани за управленска дейност 8463

Пътна такса (винетка) - закупени в България 8464

Данък върху нетния тонаж на корабите по 3акона за корпоративното подоходно облагане 8465

Пnатени суми за замърсяване на окопната среда

3а замърсяване на въздуха (3акон за чистотата на атмосферния въздух) 8471

3а замърсяване на водите (по Тарифата за таксите, 3акон за водите) 8472

Продуктова такса (3акон за управление на отпадъците) 8473

Такса смет (3акон за местните данъци и такси) 8474 ~_5_
По Закона за защитените територии 8475

По Закона за лечебните растения 8476

Пnатени суми за поnзване на ресурси

Ползване на водни ресурси - за водовземане (по Тарифата за таксите) 8481

Ползване на воден обект за наносни отложения от повърхностните води (по Тарифата за таксите) 8486

Добив на кариерни материали 8482

За горите ~ 8483

За събиране на билки 8484

Платени такси за стопански риболов по Закона за рибарство и аквакултури 8485

Друrи данъци и такси

Данък върху представителните разходи по Закона за корпоративното подоходно облагане 8491

Данък върху социалните разходи по Закона за корпоративното подоходно облагане 8492

Данък върху недвижимите имоти по 3акона за местните данъци и такси 8493

Декnарирам, че през 2014 r. не съм пnащаn такса смет

Дата: L- -"

РъководитеЛ:~~~~~~7i~~~~~~Lт~~~='~~_~
СъставитеЛ:~~~~~~~~ЦР~~~ __ -&~~4А~~~_~ 14i I

(подпи~)
IOSQI3! oSQ

(телефон)



ЕИК по БУЛСТАТ /тР Звено

ОТЧЕТ 3А 3АЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА 3А РАБОТНА 3АПЛАТА
И ДРУГИ РА3ХОДИ 3А ТРУД 3А 2014 ГОДИНА

Част 1.Наети пица по трудово и cnужебно правоотношение
Раздеn 1. Среден списъчен брой и начисnени средства за работна заплата

Среден списъчен
Средства за работна

Код на брой
заплата (в левове -

реда цели числа)

Общо в Т.Ч. жени Общо

а б 1 2 3

Наети лица по трудово или служебно правоотношение
1000 J { 11gJ;(на пълно и непълно работно време)

в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 101.0 до код 1090) 1001 х

от код 1001:жени 1002 х х Jr:/- g.J.j
Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите
и длъжностите от 1.01.2011 г.:

Ръководители . 1010

<;rециалисти 1020

Техници и приложни специалисти 1030

Помощен административен персонал 1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната 1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
1060

и рибното стопанство

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 1070

Машинни оператори и монтажници 1080

Професии, неизискващи специална квалификация 1090

Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство

- непреизчиcnени към пълна заетост 1200 х

- преизчиcnени към пълна заетост - от код 1001 1300

Раздеn 2. Движение и отработено време

Брой
Код на
реда

а б

Наличност по списък в началото на годината 1810 Л
Приети от началото на годината - общо 1820

Напуснали през годината - общо 1840

Наличност по списък в края на годината (код 181 О + код 1820 - код 1840) 1880 Л
Отработени човекодни 1910 1..51

в Т.Ч. от наетите на непълно работно време 1911

Отработени човекочасове . 1930 J.. OO~
в Т.Ч. от наетите на непълно работно време 1931



Раэдел 3. Начислени средства эа работна эаплата и друrи раэходи эа труд на работодателя

Отначалото
Код на на годината
реда (в левове-

цели числа)

а б 1

Работна заплата - общо (код 31 ОО =код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 31 50) 1-/11L/(код 31 ОО = код 1ооо к.3) 3100о ..1.(ас ()CI3
Основна заплата за действително отработено време 3120о

~ Възнаграждение над основната заплатаа.
1-

о Q) (наднормено и премии по системите за заплащане на труда) 3130
с: s:
Q) :I: :i I годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати1- Q) •... в т.ч.s: 3
3"0 CI3 и други еднократни възнаграждения 3133
Q) :I: -з99'ь ь Възнаграждение за платен отпуск 3140

\о о
ra CI3 Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален 1-6fа...,
ra а. стаж, извънреден труд) по кт. 3ДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов договор 3150'" с:ra О

Обезщетения по КТ, 3ДС и КСОCI3 :I: 31601-\0
U Q)

~~ по чл. 200, ал. 3 от кт и чл. 104, ал. 4 от 3ДС 3161
а.с; :i
U U •... по чл.222, ал. 1 и 2 от кт и чл. 104, ап. 1 и 2 от 3ДС 3162~ s: CI3
Q) по чл. 220, ал. 1 и чл. 225 от кт и чл. 104, ал.3 от 3ДС 3163с;
U
s:

Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица} 3170 ItlJ1f:rra
I

Други социални разходи и надбавки 3180

Данък върху социалните разходи 3190

Част 11.Наети лица по AoroBop эа управлен'ие и контрол, иэвънтрудови правоотношения, допълнителен труд при Apyr работо-
дател (по чл.," от КТ) и работещи собственици

Код на Среден брой вт.ч.
Разходи за възнаграж-

реда през годината жени
дения

(в левове - цели числа)

а б 1 2 3

Наети лица по договор за управление и контрол
.

(без тези, включени в кодове 1ООО, 1500 и 1600) 1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор) 1500

в т.ч. наети лица, които имат само граждански договор
и не работят при друг работодател 1510

Наети лица по ЧЛ.111 от КТ за допълнителен труд 1530

Работещи собственици (без тези, включени в код 1000 и код 1400) 1600

Социални и здравни осигуровки 3300 х х

Дата: '-- -'

p~:o;:::I.n~ I
~ ~езиме1fмилия) ~

Лице за контакт: 1•• Т'1ljМ ~t.nJL маи I

(име, презиме, фамилия)

(подпис)
I (lJ1lfb<f6 tJJf

(телефон)



ЕИК по БУЛСТАТПР

СПРАВКА 3А ЧЛЕНОВЕТЕ И ДОБРОВОЛНИТЕ СЪТРУДНИЦИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

Показатели Код на реда Брой

а б 1

Чnенове - общо 66270 3~
- физически лица 66271 S..G
- юридически лица 66272

Добровоnнисътрудници 66280

Отработени часове от добровоnни сътрудници 66290

Дата: L- _J

(подпис)
I @9'y_jJ'~p!6J

(телефон)

Справката се попълва от всички предприятия с нестопанска цел. Тя съдържа информация за техните членове и доброволни сътрудници
към края на отчетната 2014 година. На код 66270 се записва общият брой членове (физически и юридически лица) на съюзи, федерации,
сдружения, камари, асоциации, движения, клубове и др. като сбор от код 6627'-1 и код 66272. На код 66271 се записва броят на членува-
щите физически лица, а на код 66272 - броят на юридическите лица - членове на съответната организация с нестопанска цел. На код
66280 се записва броят на заетите на доброволни начала сътрудници в предприятията с нестопанска цел. Това са лица, работещи, без
да получават възнаграждение за положения труд. На код 66290 се посочват действително отработените часове на доброволно заетите
сътрудници за отчетната 2014 година. В случай, че предприятието не разполага с точна информация за техния брой, необходимо е да се
направи приблизителна оценка.
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