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по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и ДЪЛЖИМИJ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

годишен корпоративен данък

Попълва се от приходната администрация данъч~а година» I I I I
Териториална ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна
дирекция на НАП декларация за посочения период, но искате да

-- направите корекции в нея, е необходимо даВходящ N!Lи дата
подадете нова данъчна декларация, в която се

Орган по приходите, съдържат всички данни за периода, а не само тезu

приел декларацията !собствено и фамилно име, подпис!
които променяте. Корекции в декларацията може
да правите в срока за подаването й.

Навсякъде в декларацията и в приложенията към нея, където се изисква поставяне на отметка, отбележете вярното с I,X".

Част I - Данни за декла ацията
1. Декларацията се подава: --ГО-, '

чл.1640 чл.117, ал.1D

1.1. за календарната година - на основание чл.92, ап.т от ЗКПО
Гсчн :Jедсе l/r!Jnh'lflfl и дт новооб аз '(JfJI/tШI(! n Ю.1 ,юдllltanm данъчно Jод'>ЛЖf:Il/l /Il11 (1.

ЧЛ.162 []1.2. при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност
или при прекратяване на преобразуващо се дружество Отбсяежеые приложимата разпоредба от ЗЮ7о.

Част 11 - Идентификационни данни за данъчно эадъпженото лице
1. J.=.ИКпо ЗТР/ЕИКпо БУЛСТДТ I 2. Наименование (ГIOС(lчвте наименованието съеласчс а",nа З" в ьзникввне) , ~ ;~W__l! у 1.51 ,,-151.-1-1'з 1 IН~1'V~,и&I' Y,vf.!:-"!:!'Lt-l '-!_J_l!:...,(t'~~[)Cr;~-Y_f',ft)j-(_____.~ ___ .
3. Чуждестранно лице с място на стопанска дей ост-България О 3.1. Наименование. . '., I

4 В . I 4.1.Неф~нансово предприятие О I 4.2.ФинансоваИНСТИТУЦИЯ 7Р I 4.3. застрах~вател О. ид предприятие (с изключение Ни застрахоеател

4.4.Неперсонифициранодружествоилиосигурителнакаса О I 4.5.Юридическолице с нестопанскацеп lXJ
51.flllJ>1f.a6a r~Л;~~~'и& I S;:1;,щина i. I 5.4·18GenOHO~j'C~)

~ ~~
·55. yr~PN~!~L.t:/i ' j( C/{X!I':'l( 1(;1. '('01<' 't ,. r •.ч

~ х х -
~~~

5.6, Пощенски код J
i3:if:t

а,-( 'O~X~ У I / l,g Jf..n s ;.,

Адресът съвпада с '0 16.1. Д>,РЖDRU 162 Област IpqO;;get.u~' 1 6,4, ~елено място(зr>,k)

,~-'" . този ПО т. 5 IИ;. ~"Щ;" х С.. C-ц'C'~~о о ~ (ако сте отбелязали с .Х", " .~5; не 110пьлвайте тази точка) hr;.{ 1ci /,~
~~~ б 5. Улица, Мl, »..К., бл., вх., 8n'

-v 1../ I 6.6. ПощеНски КО'д .~ :/.'-
.,; ~ (21,l pvLf~i...(C{ У! /1~L-3
~i ~ 7,1. Топофон '-) р;;-. 7.2. E.rnaiC~ ; f_ jr;-~f!(CJ щJJ/: с,9-,...: ,~ ~ Oo9y;rytf Jl 6;
'" , 8.1. Име. презиме, фамилия "

. .
" ., ~

RJQ. СА-( 1.L(~I 9ju J2.l1A "i:~CL
8.2. ЕГН/ЛНЧ/Сflуже6Э/i Ng от регистъра на НАП ,s::' ro:: ~ (f<~t<.}jК9.

х ~ :r 1- ' " .~':;!".
.1,

, ~~ ~
c:t ~ ~ ~IO I У'1,f16-Ь-I.~[3·Го;) r:; С:

9. Данни за данъчно задълженото лице, за което се подава декларацията съгласно ЧЛ.117 от ЗКПО

~~~~мпе:~;:;;~1( ~o Б~~~~l~/ЦО -·;?2{.~~ ~~ ~ XIJ3i·(f.1? ~ .:JД:Г;-1(~1 С) Ilf I,J':~~'ИJ- -;; ti I I
I

При недосmи2иn мнсmо 38 попъпиано нп някой от редовете, поипожвтв допьпнителнв справка с исканата инфсрмвии«.

Част 111 - Данни за дейността на данъчно задълженото лице
За данъчния период данъчно задълженото лице не е извършвало дейност и не е отчепо приходи или разходи [] Да
съгласно счетоводното законодателство

Част IV - Деклариране на размера на авансовите вноски
(Тази част се попъпва на основение чл. 87а. ап. 1 от ЗКПО, в случэй '/6 е приложен чл. 83, ал. 3 от същия закон}-i_"~:~:~i;~:~_:~~~~~::::::::~:,n:~Б:~:51":_~_:~10~гi~~~:,~~:,,~""-ав_::~~t_~=-=~;

Забележка: Точка 2 се попълва само оф 'пиивте. коипю гюлзваm преотстъпване на корпоративен данък по реда на глава двадвс,;ет и. .
втора от зкпо.' ,: "" ',. i. ", '"о;, i ,',:, , ,'; .' ,'о

[
-·--··He~Мe'ceц-г-~а~'"""7-1 Подпис на ·1/lЛJ
._датаL~V_UIО..=I :{.I__j-:J представляващия: '2-1;



СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2014 ГОДИНА

ДАННИ ЗА МЕСТНАТА ЕДИНИЦА

ГсlПореден номер

Наименование на местната единица:

KC\.\~o ~u.л'\IV-(,~ 'о< Y1,t\.М~c (~~ ~9j1
Място на извършване на дейността:

Област

]
Район· Lr== ~

-----------------------------------,------
Община

Пощенски код

u:- ~()_ tt 'w I{~~

I ,xlj.22 1

Код по ЕКАТТЕ"*Град/село

Улица

Код на поречие= с J
Номер I 1

Блок I 1

Вход [-"]

Етаж I 1

Апартамент I 1

Пощенска кутия I 1

~

Булевард L- .._.. --'

Жк,

Квартал

Площад

Друго

Електронна поща

Интернет страница

Мобилен телефон

CC_~

I

Телефони ***

Вид дейност-
описание

Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение

Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол

Среден брой през годината на работещите собственици

Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор
и не работят при друг работодател

• Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
•• Попълва се в ТСБ .
••• В първата клетка се вписва кодът за национално избиране, а във вторага- номерът на телефона/факса.

4

Код (КИД 2008)"

Код (НКИД 2003)" rtm
1·11

~--,-I ]
1 1

в



ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
Отчетна ~~ИИ"iJ,~Ji,~р.(,;;г-~'шI
Гр. (с.) ~'Ч ..'.?~ " .
06щина ..p.9fL.~~.~ .

'------_ ..._. -

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА

1. Разходи за дейността
--------------------------------------------r------+---------4---------~

А. Разходи за регламентирана дейност

Дарения 65511

Други разходи 65512

Общо за група А 6551 О
1"-- -.------------------------f----.--
_Б._._А_д_м_и_н_и_с_тр_а_т_и_в_н_и_р_аз_х_о_д_и . . -r_6_5_5_2._0_i-_~______ --.~(~~~7~'---~

Общо за група 1 65500 ') _}~------------------------_-------------_._-----------------
11.Финансови разходи

----------------
Разходи за лихви

Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
r--' -.----------------f----.-- -I-__. -I

Други разходи по финансови операции 65614
~~~~-~--~-------~~--------------------,_-_----~--------~---------I

Общо за група 11

Код на
реда

Сума - хил. лв.

текуща
година

предходна
година

2

Наименование на разходите

I--------------------------------------~г-----r------_+------~
а 6

65611

65612
+----+---- _._---------------

65613

656001--------------------------------------------------.-4------.---------+ _
111.Извънредни разходи 65700

---------------.---- ..-··-···-----------·i-------j---------·--I--------j
IV. Загуба от стопанска дейност 65800
V. Общо разходи ------------ ----65900 ---7j__ cj
г----'---------------------- -----------.- .--.-__________ _ _

VI. Резултат 65950

Всичко (Общо разходи + УI) 65990

Сума - хил. лв.
Наименование на приходите Код на

реда текуща предходна
година година

---r·-----·
а 6 1 2

1.ПРИХОДИ от дейността

А. ПРИХОДИ от регламентирана дейност

Приходи от дарения под условие 66511

Приходи от дарения 6ез условие 66512

Членски внос .' 66513

Други приходи 66514
-и---'- qОбщо за група 1 66500 .1

11.Финансови приходи

Приходи от лихви 66611

Приходи от съучастия 66612
оо

Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти 66613

Положителни разлики от промяна на валутни курсове 66614

Други приходи от финансови операции 66615

Общо за група 11 66600
-

111.Извънредни ПРИХОДИ 66700
-

IУ. Печалба от стопанска дейност 66800

У. Общо приходи 66900 _З_ (.';J-
VI. Резултат 66950

Всичко (Общо приходи + УI) 66990
_g (1
"

10



ЕИК по БУЛСТАТ ПР

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 Закона за счетоводството)
(Хил левове)

Наименование на паричните потоци
Код на Текуща Предходна
реда година година

а б 1 2

1.Наличност на паричните средства в началото на периода 66200
_____ 0 --~-г----------- --

11.Парични потоци от нестопанска дейност
- -

А. Постъпления от нестопанска дейност
--

Получени дарения под условия 66211 --f---

Получени дарения без условия 66212
--

Постъпления от членски внос
б6213 1=-------_ ---_.'.- --,

Постъпления от осигурителни предприятия o_662~o__ _ ..

Получени обезщетения за застраховане ::~~~~=~..-
Постъпления от 6анкови и валутни операции

----- cjДруги постъпления __ 6621~_1 _ _2_-
Общо за раздел А 66210 д___ С/
Б. Плащания за нестопанска дейност I-- _--- --

Изплатени дарения 66221 I..

5" ,)Изплатени заплати 66222
_о

----11 ;1Изплатени осигуровки 66223----_._-
Плащания по банкови и валутни операции 66224

Плащания за услуги 66225--г-
1 -3Други плащания 66226

--_'
З 1Общо за раздел Б 66220

В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност 66230

111.Парични потоци от стопанска дейност

А. Постъпления от стопанска дейност

Постъпления от продажба на активи и услуги 66241

Постъпления от клиенти 66242

Постъпления от 6анкови и валутни операции 66243

Други постъпления 66244
--1---

Общо за раздел А 66240

Б. Плащания за стопанска дейност

Плащания за услуги и за придобити активи 66251

Плащания към доставчици
оо

66252

Изплатени данъци 66253

Плащания по банкови и валутни операции 66254

Други плащания 66255

Общо за раздел Б 66250

В. Нетен паричен поток от стопанска дейност 66260

IV. Наличност на парични средства в края на периода 66300

V. Изменение на паричните средства през периода 66400

Дата: I&оо О) J))'/J I

l;Ь~1
(подпис) 1

IVS9Grl ,.,~
(телефон)

РъководитеЛ:~~~~~~~~~~~~_J~~~~~~~~~-1
съставитеЛ:~~~~~~:_~~~~~~~~~~~~~=-~_J

18



· X~" -~т,{ ]Отчетна дини ца: :!.-:и..д~1.:..l.r.v.J .

~

. (с.) ~~.~ ..~ .

бщина ..yo.~~.~ .
- - .

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР Обл. Общ. Дейност Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2014 ГОДИНА

Част 1.Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени 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 А :fЛ~'(на пълно и непълно работно време) А

в Т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 101 О до код 1090) 1001 х
-

от код 1001: жени 1002 х х
-

Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите
и длъжностите от 1.01.2011 Г.:

Ръководители 1010

Специалисти 1020 .1 I j-Г!~1
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

- непреизчислени към пълна заетост 1200 х

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001 1300

Раздел 2. Движение и отработено време

б

Брой
Код на
реда

~'------_-----------------------------------------------------'г------+----------~
а

Наличност по списък в началото на годината 181 О А
----. -----.--------------------------r-------t------------

Приети от началото на годината - общо 1820
--------------------.--

Напуснали през годината - общо 1840
~-------------------------------------------------+-----_+----т-----~

Наличност по списък в края на годината (код 181 О + код 1820 - код 1840) 1880 1
--.----------------------~-----_+--~~----_1

1910 1Г1Отработеничовекодни

в Т.ч. от наетите на непьлно работно време
~- ------------·-------------~------~~--~~----1

Отработени човекочасове 1930 l,{'~i'fJ
~-----------------------------------------------------------г------~-~----------1

1931

1911

в Т.ч. от наетите на непълно работно време

34



Раэдел з. Начислени средства ва работна эаплата и други раэходи ва труд на работодателя

От началото
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 3150) 5ЛJС(код 31 ОО = код 1ооо к.3) 3100о
ео Основна заплата за действително отработено време 3120 tOYY'о
c:rэ-,

Възнаграждение над основната заплатао.
>-

(наднормено и премии по системите за заплащане на труда)о Q) 3130
с s
Q) I :i I годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати>- Q) ,_;

в Т.ч.:s: 3з- о оо И други еднократни възнаграждения 3133
Q) I . .. JJ.r/t•... •...

Възнаграждение за платен отпуск 3140о о
\D О ._------
'" оо Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален I%J3p'о. '"'"

о.
стаж, извънреден труд) по кт, 3ДС друг закон, колективен или индивидуален трудов ДОГОВОР 3150'" с

ro О
Обезщетения по КТ, здс и КСО'" I 3160•... \D

~ Q)
-

а' )Е по чл. 200, ал. 3 от КТ и чл. 104, ал. 4 от здс 31610.>- :iu с:;
:s: v

,_;
по ЧЛ.222, ал. 1 и 2 от КТ и чл. 104, ал. 1 и 2 от 3ДС 3162

I :S: оо
QJ 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 ,9.g~::r
roл;

Други социални разходи и надбавки 3180

Данък върху социалните разходи 3190

Част 11. Наети лица по договор эа управление и контрол, иэвънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работо-
дател (по чл.111 от КТ) и работещи собственици

Код на Среден брой в т.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 8 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 1ООО и код 1400) 1600

Социални и здравни осигуровки 3300 х х

Дата: I 12· (')/, )'.J!OJ'!~(подпис)
~~1j'1j)j)? I

(телефон)
Лице за контакт: Il!f I~ (A'-I PXLy.ц. 1.-1..-=t; ~;U:;;;J6k I

(име, презиме, фамилия)



Отчетна ~~.ни~i!: lt." x.~.,.J7.1t1.i.4."~""""l
Гр. (с.) ~\.~ .
Община ..V;....~.~ .

ЕИК по БУЛСТАТ I ТР

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

Показатели Код на реда Брой--
а б 1

Членове - общо 66270 )Г
. физически лица 66271 57-
- юридически лица 6б272

Доброволни сътрудници 66280-
Отработени часове от доброволни СЪТРУДНИЦИ 66290

...

fi Н ' . <'

Дата: I й· 'Ь;'. )уп I

Ръководител: 1У+ч~CkV~\\Л\l414_~~
съставител:.~I\л-U"'" 1?g~t\ ~~~

. (име, лрезиме, ~ил.:.:и.:..:.я,--)__ =--
Лице за контакт: 11L.ti\::k.МJ IA<\ fu с::-,ц Ще\. CДt.i.,.и.ц г~u-- (име, лрезиме, фамилия) .

I~I~
(подпис) .-

I t>8l3€й p;иj
(телефон)

L
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 H<J юридическите лица - членове на съответната организация с нестопанска цел. На код
66280 се записва броят на заетите на доброволни начала сътрудници в предприятията ( 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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