
СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

1.Име и адрес на предприятието

Наименование на предприятието:
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'
~.Jjg z,<' JIПощенски ко,[; _ "У .A.I

Улица ;-:, .У/ё?__ет и _,и=~ :....!n~m.!....О!-"ev=u=-:::8'-ffi:::....u=-_' ---'1 НО/.1ер Lfi~-J
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Г!
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,---_.
Булевард Блокь..

г-------------------------------'ж. к. Вход

ЕтажКвартал

I I
г-~L_._ _J

Площад Апаргамент

Друго Пощенска кутияL ._..._

I $v'e~-l(;sll'r'jr& Ctlll. 6q
r /}

Електронна поща __.___J
Интернет страница IL • _

Телефони "**

L tК.r 1 I 1":J (;~9.~.z

IР"ь:м' I ;/,§{_t. I
Факс **'Мобилен телефон

11.Нестопанска дейност

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

-

• Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна .
•• Попълва се в ТСБ.
••• В първата клетка се вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.
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~~~~~~~.~.~~~.!~~~.~~:.~:::::~:::~:~~:::~~!:Z;I gOJ .
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СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

АКТИВ

Код на
Сума - хил.лв.

Раздели,групи, статии реда текуща предходна
година година

а б 1 2

А. Записан, но невнесен капитал 01000 '_._--------_. ' ---t ---- - --.-+ -
Б. Нетекущи (дълготрайни) актив ••• -1----j---______ h ______ ._. __ ._

1.Нематериални активи
____ о • ___ ._. __ • ----+- --__:------ --- --- - --

Продукти от развойна дейност 021iO I
-_._-_.~---------------- -_J - -._----_.- '-'--

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

права и активи ,
- ----- 1----

Търговска репутация 02130 -
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане 02140

-------- 1---
в т. Ч. предоставени аванси 02141

- -- ._-_._---- I------~
Общо за група 1 02100 ._- ----
11.Дълготрайни материални активи

------- ---------,
3еми и сгради 02210 ._--_.__ . --

3еми . 02211
--

Сгради 02212 -10 Jvy-;»1---.--------------- -_._-_---- --- ---
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 tv--" " ~IА -'___.._
111.Дългосрочни финансови активи

1--------- 1---
Акции и дялове в предприятия от група 02310 ------ __ .- -------
Предоставени заеми на предприятия от група . 0.2320.- -
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 група 111 02300

IV. Отсрочени данъци 02400
-

Общо за раздел Б ~~O~
.' '<_ I -....._ '"-"-' /"'-./ А. .-

~ tA,f /го t1F\q I."!р.:;- '"11111 1'11 :5;

~~,/ t,'C"'"'/:_.
о r. )~-"."..:.~.: ~
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АКТИВ "
Код на

Сума - хиллв.

РаздеЛИ,ГРУПИ,статии
реда текуща предходна

година година

а 6 1 2

В. Текущи (краткотрайни) активи

1. Материални запаси

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

Общо за група 1 03100

/1. Вземания

Вземания от клиенти и доставчици 03210

в т.ч. над 1 година 03211 -
Вземания от предприятия от група 03220

в т.ч. над 1 ГОД'1на 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
'--
Общо за група" 03200

-
111. Инвестиции

Акции и дялове в предприятия от група
.

033JO

Изкупени собствени акции номинална стойност 03320

Други инвестиции 03330

Общо за група 111 03300

/V. Парични средства

Касови наличности и сметки в страната 03410 .:J
.,
) -

Касови наличности в лева 03411
.. -

Касови наличности във валута,(левова равностойност) 03412

Разплащателнисметки 03413 ,) -.;------
Блокирани парични средства 03414

Парични еквиваленти 03415--
Касови наличности и сметки Б чужбина 03420

--- -
Касови наличности в лева 03421

--
Касови наличности вьв валута 03422

Разплащателнисметки във валута 03423

Блокирани парични средства във валута 03424

Общо за група /V 03400 3 -:J
Общо за ра3Дел В .<~~('-;""03.Q_OO

,
,jс:v' , J, ~I ~бмQО\~'Г.Разходи за бъдещи периоди ,- о

'".•. , 1I,,,1!' ~ ~\

Сума на актива (А+Б+В+Г) I 1 II•....;'Ь~) '}i J/J j),;.ЩI" " -Ic

(J CJt.Р ео е: w.1~ЙF~~ f>/ _."
~C~~ ~., •,~ c,Q;' ""_,,

~"~'~ '7



ПАСИВ --т Сума - хиллв.
Код на [--реда T~K_ уща I предкопне

~--------------------------------------------------------------------4--------- _~~~.~~_~__t--_гоА~Н~
6 I ! j_ 2

А. (0--6--",,-В-е-Н-к-а-'--lи-Т·-;:;-Jl--------------------------------·----r------ -Т--- -- ··------1 ---.----
r--- - -----------------------------------------------------i--- --------Т-- - -- --- о! -- -------- ---

1. Записан капмтап : 0."'-~t:.~: j_: . __JJ;; _
гА~-ц--\ю-~~рен капитал --1----;5; 1(;----~------- -- ---1--
r- -----------------------1----- ----1--- ---------+------------
I _ :<НVtР~~:~:~:~~И_l'1_на ~~И"'''''iСОВ>'11'''пазари (}5! i ___j____ ___~- _ __ _ _ _

I H_'ек,,_'"ирани ак_uии Н2_фИГ_lансовvпе пазари 05112 __+ I
г-~уги видове записан капитал __ COS~21o~o--+~~--м-- . - -;1; ----~ 9 - --

11.Премии от емисии

111.Резерв от последващи оценки __ -- (j~ЗОО__г. ~i _

1-__8_T_- Ч_-_Р_ё_з_е:_р_в_о_т_п_о_сл_е_д_в_а_щ_и__о_це_н_к_и_н_а__ф_и_н_а_нс_о_в_и_и_н_с_т_р_у_м_е_н_ти t-_053 ~~I' -- ---- -------
IV. Резерви

I-t----_::-,:-:-:-::_':-:-;--л--:-а-:~:~:~aC-:-:~:~К_е~:_--:_е-т_:-_'~~е~_:~О~а-б--к-с_т-т~в~_е~н~-и~~а~_к~ц~'-и_-и_~~_~~_~~_~~_~~~~~~~~~~~~~~_~~_~~__ --~ --j~'jjС-' --'~-~-k-;---J~=_~f-==
Други резерви

г--------------------------- --------------------------------------- -------г--- :..~- --;---- - -- - -1---------·-·--·
Общо за група 1'1/ ~ О;)40О I I

I------------------·----------------------------------------------- ----;---------- го. -- ..--------т-- -- .. -- -----
v. Натрупана печвпбе (З<lгуба) от минали години I! I

1-- ------- ---- ..----f- -----------;.--- -- ..-- ----1-------------

~:::::::::J:~~:~lеl!аJlба ~~:~-;~-.-I------.- ------I------·-------
Общо за група V т 0550U---I--- ----1---
VI. Текуща печаnба (загуба)' --t-·-OS6-.;~-!----------1-------

___________________ __l_ +--.--.---г-----

i-:_._БП_:_:_:_:_:_:_:__Д_lIIе_:_хА_О_д_Н_III_3_а_д_ъ_n_ж_8_Н_III_я l=:ОО.±__=М _ J м
~-П-р-о-в-и-з-и-и-з-а-п-е-н-си-и-и--д-р-у-ги--П-О-дО-б-н_и__за_д_ъ_л_ж_е_н_и_я ~---0-б-1-0--0__l__ . ~i----------~

Провизии за данъци 06200
~------------------------------~---------------------------~--О-б-L.~-l-G--- ---------rr------

в т.ч. отсрочени данъци .

Раздели, групи, статии

а

I 0544~) I

Общо за раздел Б

В. Задължения

Облигационни заеми

До 1 година

Над 1 година 07102

8 това число:

Други провизии и сходни задължения 06300
---------------------------------------------+---------+--.- -------+-----------4

06000 ~------------~---------------

071 оо -t -+- _
07101

~---------------------------------------------------------4-----~-------.---~-----------

Конвертируеми облигационни заеми 07110

07111 --
07112

07200

07201

, 07202

07300

До 1 година

Над 1 година

Задължения към финансови предприятия

До 1 година

Над 1 година

Получени аванси

До 1 година

Над 1 година

, _' А)7301 -,
f ~"{./ ~. ~--------+-----------4

/ t/~~\ ~, J

8



ПАСИВ
t ••,- .--,._. ~--~
I ----,-

I I Сума .-хил.пв.
I Код на г=г -----
'1 реда I те ку '.l.jd предходна

j година I година_._L- .0 __ • ~ _

. I I
1 б! I-------------------------------------г-------~
i Ojl!·oo :---т----.--.-1-- - - -_._--+---- -_.-

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

~~~i~~:~~::'~:~~~,~~~~,:~;:~~--:-'1 -----
[~-"-~-, г~ди~-а-._-~~~.~~-===_._'-_-..------------------"t=Q7601 -r-, ._-- - ++==========
I Над1 годи-> t-07602

:~~!~~~;;;:~~~~-;;~~~-~!.-,-уJ"и!/.(:~:~~_с_М_е_с_е_н_и_П_Р_~Г1Риятия __ -_ .._l~7!-:J-О-с----.-----+-------
,....! ",.",,",,' i 0//01 ! ..--.--~--t.- ..-.--. j_o +-- ._

! 07702 ; !
---- .- •.. -- .. _. . - 1.. . • -- -_._-_._ ..__ .-;--_ .. _---

о ;-<о:;)

Разпели, групи, статии

аr- ,--~,-_._-_"-----~' ----...----.
! 3ё:j,iЪii;,<ен~'р«ъм цссгев-иь .:)

....; .'
,1 )1

Лице за контакт: Г;:a../q -ЗJ'!!$а.)tI) ;&м.tJc..
f(име, презиме, фамилия)

ДaTa:.кG". (JJ ,\Ji7.tГJ

~
IOt':Of/~,fQNI

(телефон)

<.<:;JII"iI •••••. _п{i /



Отчетна е'tt~и.ца:~'f.~ ...c.f~..'ftr!!.~t.:r.n-!;;if..А ~\Jj

~б~~~~··:::.А:;tl:.~:ii.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА

Код на h=Сума - хил.лв
Наименование на разходите реда ща предходна

ина година

а б=F 1

2

1. Разходи за дейността - --~------
А. Разходи за регламентирана дейност --I----:г-----Дарения i 65511- ----Т---- ____о

Други разходи 65"'7
-----------~ , ~-- -.._ _. -_._._ ..._- ._-

Общо за група А i 65510 j I
--- -- -.5520 ~--:; & -- I l:i-Б. Административни разходи

. --_. .:::---

Общо за група 1
.

65500 I __:~_ .12__
11.Финансови разходи

Разходи за лихви БS.,ц_=+
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти

- ::: ~~ t------Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
~.

Други разходи по финансови операции . 65614

Общо за група 11 65600

111,Извънредни разходи 65700
-
~, Загуба от стопанска дей~ост 65800

f--. -:
I V, Общо разходи 65900 "6- ,-

_'1· .;'':;'---------------------- -т-----.--
I VI. Ревуптат 65950--_._ ---., -+--:;:---
[~~Ч~~ (Общо разходи + VI) 65990 "'-' /7----<-:: ---_._- "

-
Сума - хил. лв

Код на ..-
Наименование на приходите i

реда текуща i предходна
година i година

-+-------
а 6 1 i 2

1.Приходи от дейността
,

А. Приходи от регламентирана дейност
--t----.--

I

Приходи от дарения под условие 66511 I

Приходи от дарения без условие 66512

Членски внос о' 66513

Други приходи 66514 jf; ./5'
Общо за група I 66500 ,-с, ,11}
11.Финансови приходи 1------

Приходи от лихви 66611

Приходи от съучастия 666i2

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

IV. Печалба от стопанска дейност ·66800

V. Общо приходи 66900 11" .15. .,,)

VI. Резултат ос> .- .,.~6950,
Всичко (Общо приходи + VI) rr f.7:;.; \~~~90 / 46 1Jо •... _.

~ Q. "III~I;"-;;:H'I'
Q~f е» C-1"'~~;;;~'

~*:~~~ .
10



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

Раздел 1. Административни разходи по видове (код на реда 65520, кол.1) (Хил. левове)

Видове Код на реда
Отчет за
годината

а б 1

АдминистраП1ВНИ разходи 60000 ,f(~
f--. ----"_

Разходи за материали 60100 А.
1-----.-------------

Канцеларски материали 60110

Горива и смазочни материал" 60120
- -----

Резервни части и окомплектовка 60130
-------_._--

Други 60140 .f
-- -

Разходи за външни услуrи 60200 ,,'-- .
в това число:

3астраховки 60210

от тях: социални застраховки 60211
-

Данъци и такси 60220

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

Платени суми по граждански договори и хонорари 60230

Наеми 60240
f----

Съобщителни услуги 60250
1--------------.- ----

Нает транспорт 60260_--_. ------- ------
Осветление.отопление 60270 а

~-------_ .. -------------_._--- - г-
ода 60280

--
Текущ ремонт 60290 Ii

------------ ._-- ,
в това число на:

-- .- - -
Сгради 60291 А__ ._-- ------------
Машини и оборудване 60292

-
Рекламни дейности 60310

Консултантски дейности 60320
--

Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции 60330
f----

Разходи за ваппаги и други възнаграждения 60400 G~-------------- --
Разходи за осигуровки и надбавки 60500 ,1--_.-.- --
Социални осигуровки .- 60510 1/1---------.------------
Здравни осигуровки 60520+._----------------_ ...__ ._---'_ .._--_.- .. -----
Надбавки 60530

f--- _. --_'-'-_--' ~- !--------г-------
Фонд "Безработица" 60540 I

1------
Други 60550

1--- --
Други разходи 60600 .->о1-------------

Разходи за командировки 60610

в т. ч. задгранични 60611
f,; --

Други 60620 J-- -
В т. ч. разходи за амортизации ,.~:.";:'",:,;::o:.~'~~;-,,:,":- 60621

,. ~, '.. ;.'
/.,1~ .•.•v\ "-~y.- •.••.•'/, 'i::'tc,

11



Отчетнаед~ница:,:J.~.....с.$~..'!'7!:.!f'.&.r.t.Уli J~{)j "

6б~J~~··::~Аа.i:l;У~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2014 ГОДИНА
(можеда не сепопълваот предприятията,прилагащиоблекченаформанафинансоваотчетност,

съгласночл.26,ал.5 от Законазасчетоводството)

Наименованиена паричните потоци

а

(Хиллевове)
Код на Текуща Предходна
реда година година

б 1 , 2

66200 3 51. Наличност на паричните средства в началото на периода------------~----------------------~--------4_--~
11. Парични потоци от нестопанска дейност------------------------------------r---------~---
А. Постъпления от нестопанска дейност-----------------------------------4----------+------------~--------------4

ПолученидapeH~ по_д_у~о_в_и_я__ . -t- 6_6_2__1_1_i-- I --
Полученидарени" без условия 6f;212

__ по~_Тъ_п_л_е_н~~~~чле_~-_с-к=и-В-Н-~~-_------------------------------------------'!---~-6--2-1-~--_~~_~ __--__----_..- I --=----------------=.
Постъпленияот осигуритеГlн~ед!_р_и_я_т_и_я__;;----------------------~------+_--б-б-2-1-4 ~_ _ _
Получени обезщетенияза засграховане 66215----------------------------------------t--------+----------- ---------

66216

66217

66210

66221

66222
-

66223

66224

66225

66226

66220

66230

Изплатенидарения

Изплатенизаплати
~------------------------------------~-----+-----_,------ ..----

Изплатениосигуровки~._------------------------------_,---------+----------~--------------
Плащанияпо банкови и валутниоперации

Плащанияза услуги

111.П~р~~ни~о_то_ц_и_о_~_ст_о_п_а_н_с_к_а_д__е__й_н__O_C_T _,----------+-------------J__-----------_,
А. Постъпления от стопанска дейност j

Постъпленияот продаж6а на активи и услуги 66241!

Постъпленияот клиенти 66242~--------------------------------------------------------,_--------r_----------_,-----------
Постъпленияот банкови и валутниоперации 66243

Други постъпления 66244~~~---------------------------------------------------,_--------r_----------+_--------------
Общо за раздел А 66240
Б. Плащания за стопанска дейност

Плащаниязауслуги и за придобити активи' 66251

Плащаниякъм доставчици 66252

Изплатениданъци 66253

Плащанияпо банкови и валутниоперации 66254__-~---- -------- --------------+--------+__---------~----__--___,
Други плащания 66255

-------------------------------------------------------------------r---------+------------1-------------~
Общо за раздел Б 66250
---------------------------------------------------------------------~----------+-------------+-------------~
В. Нетен паричен поток от стопанска дейност 66260

V. Изменение на паричните средства през периода
1IV. Наличност на парични средства в края на периода 66300

66400

18

Дата:~<."/ м'Г I~\/

IC~
( п'1Р)

IP6-f..l,ftt5." &
(телефон)



г------- .---~--_--о --~
Отчетна единиьа: tk.r.. ...Clг..:l1.1.А-!I..с..mf;f1.l, !!).';

6б~~~I~....:::!.j':l.z!.%.{;::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I
I'--------_._._-------

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР '1
'---"'p----'--'<---'----'-"-'__.____.._,~__'__'___( [][_Cl__1 _L_L----'-__J_

-
~ Отчетна сгоиносз НО нелекушите активи

Последваща
Амортизация

Последваща !
оценка ~---IГн~~";Т~~',и,е Ilре;-;;-ериода I т

!
!

I начиспе- отписана I а края НJ

Преоценена
Балансова

ПРС>ОЦСН('- I I амортиза-
стовност

РСr~JзаН'11И
Код на 1·-.--1 -~-;'~oaчис~~-· --

Ни (Toi1hUO I fj нача- I ция в в края нана излез-! в врэя нареда в начаfЮI0 ' ------г-.----- увепи- нама- (~+5-6) I лото увепи- нама- I края на
периодаI 'юви, при-I лите през периода на през през I периодана периода Общо чР.ние ление на чение леНIIIР I периоп»

(7·14)побиги 110 употребя- периода (1'12·3) периода периода (8+9-10) (11-112-13)

; сroпан;~_ вани
периода

_ . l~~~H __о _ --
а 6 1 2 I 2а 26 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Нематериаnн., активи ._---~
I

--
Продукти от развойна деЙ.юст 6110

--~
Концесии, патенти, лицензии, тьрговски марки, про- I
граМIiИ продукти и други подобни права и активи 6120

Търговска репутация 6130.

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане 6140

в т. Ч. предоставени аванси 6141
,

Общо за група I 6100

11.Дъnготраiiни материаn"и активи

Земи и сгради 6210 -~ L А ~ _if Jvl!
3еми 6211

Сграци 6212 .14 Iv А - .3- .t.~
Машини. производствено оборудване и апаратура 6220

Съоръжения и други 6230

в т. ч. транспортни средова 6231

Предоствае ••и аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане 6240 - 1--.

в т. ч. предосгавени аванси 6241

06що ~. група 11 6200 ~,Ii (';..; .~ - ., ;.;!;
111.Дъnгосрочни финансови активи

Акции и дялове в предприятия от група 6351 х х---- -----_.
Предоставени заеми на предприятия от група 6352 х х

-
Акции и дялове 9 асоциирани и (месени

flредпри~~. __ 6353 х х
Предосгавени заеми, свързани с асоциирани и

r--
смесени предприятия 6354 х х ъ

- -
Дългосрочни инвестиции 6З55 х х1---
Други ,аемУ. 6356 х х
Изкупени собслвени акции 6357 х х-----0. 1--
Общо за rpyna 111 6350 к х --
IV. Отсрочени данъци 63БО г- к х ~~O HO~

Общо нетекущи (дъnготрайни) активи !I+II+III+IV) БООО х х А ~/:_ "\-> ~I
-891r г:

%4~~~~: ~~~ ~.

-л 1." \.~



НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2014 ГОДИ"!:~

Раздел 1 Нематериални активи

Кодна
реда

(Хил le90ae)
......~_.~--~----._-~ ------ ..•....---т--П-;.J1едаашfl

Отчетна стоинсст I;d HeТf'''::,.ц;'H~''; -- f,,J.напостьr"ипите"рез период-' ' , i~e(~
в тона ЧИСЛО' ! Н;;. излел- I В края на I уВ€ПИ i намапе-

нови, пр" I -1 лите r.~', - периоца I 11
Общо добити ПО . употребя периопз I (1+2.3) I iени..:! I ние

стопански I вани I J ! I
~ачин, 1 1 i ,f------------------------------_1_--~I_----+---_1_-.-.:--_,__---.,.----j-- '-j-

1 26 i 4 i :. ' 5
I-п-р-о-д-у-кт-и-о-т-р-а-,в-о-и-'н-а-д-е-Й-НО-С-Т-(-К-О-Д-6-1-10-) ---------+-0-1-0-0-+-----tI----t------f-·--'----г-··-г---i-- 1I-__--_--~:I-.- -r------fl---iв това числО::.:~ _+---,f_----+---_+I-- L J. ._~_ ... +- _
~учнОизсJlедо~телска и.р::.а::з:.:в:.:о::.й~н.:.:".::.д:.:е::.й::.н:.:0:.:с::.т--li_=0:.:1...:1:.:0_+------!----+---- -\----.-- - .-~----t-----I----
I--_П_:Р,-о_у:._ч_в_а_н_е_и_о_ц_;е_н_к_г_н_а_п_о_л_ез_н_-и_и_з_к_о_п_а_е_м_и_1_-0-12-О-iI_----+----+-----t!,I----I~ --II ------+1 - "

Концесии, патенти, лиценэии, търrовски марки, програмни
продукти и други подобни права и актив •• (код6120) 0200 _(____ ,

в това чиСЛО: i I .--- I -г-
---Г- ----т--.-- -T--=t--- '-,-

КомпюТър':н_сО_ф.с.'_:у~е_~р -+_0_2_1_0_1_--.,----+---.-+------1- ----~_-_-_- ..{__._-____ --_-__ -~,!__-о

~~'::~HH"--- 0220 1--. .л.; ;
L_~_ОрvчW'l:-lалина раЗВ.n€r<ателни, литератусни II1ЛИхудожествени творби 0230 'I! j 1 t

Г"-,.:\ругипрсдукт~, обект на интелектуална собствеьосг 0240 -~ +~=~-=-~~-.'-1' _~-._: -_-.-.,-Г-_' j
Подлежащ,' на търгуаане оперетивни пиз~нrи 0250 1-'--- +--

-Р-а-з-р-еш-ите,';;';-з-а-I-"-11-0-лз-в-а-не-н-а-п-р-и-р-одни-р-е-С~~-С-"'---'------+-0-2-6-0---J------!----+---_j_------ __ -=-т==_ =_- ,,' _-t--t::~~_~
Разрешителни за предприема не на специфичнидейности 0270 _--+_ ! 1г-.-..::.:::.::.::....::.:._____:_---'--==-_::__:____:_:___:_.:_:2...~____:~__:_:.__-----+....:.:::..:.+----+----- --- --'-','~-'--' ---11'- ---,--1-, --
Изключителниправа върху бъдещи стоки и услуги 0280 i

в началото
на периода

2 2"

Показатели

б

Раздел 11.Дълготрайни материални активи ._- -- (Хил. пево ве)
• После ващаОтчетна стоиност нд негекущите активи . 1 д

.• оцеНКii

~~тъпилите "рез периопа ~--_. --l------ I --i---
Показатели

Кодна Г: ·това "'''.0 , ""''''''1"ОО""' Iреда 8 началото ---- -----' увел",- ~амале-
нови,при- лите1;r>~З ) П':РИОf\J чение ниена периода Общо добити по I употребя- I песисаа 1 (1 +2-3) I
стопански I вани I I

Н~ЧИН I I I
I т-- -+----r---r.-

а б 1 2 2а 26 i 3 1 4 5 6. , _____L __.::__j___ ..,--_
Земи" сгради (KOA6210) 0300 ' , , t! 1 I

3еми (код 6211 ) 0310
-г---- --1-' ---t- - -- -.-1---_

, ~ ! I Iг----------·- -----,-------,------т--,----
8 това число: : - ~--t----'--'r----!--..-i-Земи 110Д сгради и ПОС1 ро~1I"И 0311-- -.--f--- ---- -1----+-.---:-- - --t---t--

Обработваеми :seMIt. 0312
Терени за отдих и развлечения и свързаните с ТЯХ повърхностни ВОДИ 0313 ----=1---'----- -Т----г- I--+----
Други земи и свързаните с ТЯХ повърхностни ВОДИ - 0314 . I i

Подобрения върху земите 0315 1 ---t-_.-~. ,_j_

Сгради (код б212 ) 0320 I " --t
Сгради неЖИIiИЩНИ 0321 ·---1-t----J

I +--Сгради жилищни 0322 --I- I

Друтисгради 0323 i
Съоръжения и други (код 6230)

о-

0400 тТранспортнисредства (код 6231 ) 0410 I

Информационно и комуникационнооборудване (ИКО) 0420

Животни,ОТглежданиза многократно получаванена продукти от тях 0430 Т
Дървета, насаждения и растения,отглежданиза многократно получа- ~----+--'4-+--ване на продукти от тх 0440
Антикварни и други произведения на изкуството 0450 ---+
Благородни метали и скъпоценни камъни 0460 i ! ! '
Другиценности 0470 +--~=--+Други 0480

в т. Ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност 0481 I

!

20

РъКоВодиТел:~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~
Съставител:L_~~~~~~~~~ич~~~~~~~~у~~~~----~



- 'Й~ и. vОтчетна еtиница: ·:..'::..'-::..:J. .....;:.1.1.'?/f.:.!(.~.rnлl!! ..,...,'-'L. г-г- __ -г+ _

6б~~~~"::;Ш~:~и::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ЕИК по БУЛСТАТ ПР Обл. Общ. Дейност 3зе-с,
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 Jt, '" J;'j 1)"(на пълно и непълно работно време) ~vг---.

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 ./ ;{ 5fjoC
f--.

Специалисти 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 I

и рибното стопанство I-- [ --f--.

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 1070
- -------

Машинни оператори и монтажници 1080 ! f----------~
!

--
Професии, неизискващи специална квалификация 1090 I-- ;- ---

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

._---
- непреизчислени КЪМ пълна заетост 1200 х_.

I )J;b
--

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001 1300 -, 1{.' I

Раздел 2. Движение и отработено време

а -

Код на
Брой

реда

б. 1

1810 :lv
1820 ---l
1840 ;f

j

1880 .'.'
~

1910 .-':':)с I

Приети от началото на годинага- общо
------------------------------------~----~--_._-

Напуснали през годинага- общо

._:.S QJ
U C1J J:
О :х: '"I rcr ~
~ ::Е ~
r:: ~ с
'" Q. '"I I с::Х: Наличност по списък в края на годината (код 181 О + код 1820 - код 1840)

.-4------------~~------------~~-.-~'
Отработени човекодни

Наличност по списък в началото на годинага

в т.ч. от наетите на непълно работно време 1931 I/b

в Т.ч. от наетите на непълно работно време 1911 I А,'1
г----------------------------1----- ---~------

Отработени човекочасове 1930 13./'б

34



Раэдел 3. 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 =ксд 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150)
J;Jf/.;(код 31 ОО = код 1ООО к.3) 3100

о r,ifJYсс Основна заплата за действително отработено време 3120оqэ-,
Възнаграждение над основната заплатао.

tjlf;f-
(наднормено и премии по системите за заплащане на труда) 3130о (1)

1:: S
(1) :r j I годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплатиf- (1) .., В Т.ч.s 3
3"0 (1) и други еднократни възнаграждения 3133
(1) :r fjJ,f- f- Възнаграждение за платен отпуск , 3140о о
\о О

'" (1) Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален0.",
'" О. стаж, извънреден труд) по кт, ЗДС, друг закон, колективен или индиеидуален трудов договор 3150м с
'" о Обезщетения по КТ 3ДС и КСО 3160со :r
'""\о
U OJ

__ о - -
~ :Е по чл. 200, ал. 3 от КТ и чл. 104, ал. 4 от 3ДС 31610.>-
U с:; -т

по ЧЛ.222, ал. 1 и 2 от КТ и чл. 104, ал. 1 и 2 от ЗДС /ljYs U
,_;

3162
;t; s <о - ----
с:; по чл. 220, ал. 1 и чл. 225 от КТ и чл. 104, ал.З от ЗДС 3163
U

,I,{j~:s;
Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица") 3170-т

'" 1--'л;
Други социални разходи и надбавки -3180

Данък върху социалните разходи 3190

Част 11.Наети лица по договор ва управление и контрол, иэвънтрудови правоотноwения, допълнителен труд при друг работо-
дател (по чл.," 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 i
Наети лица по договор за управление и контрол
(без тези, включени в кодове 1ООО, 1500 и 1БОО) 1400

- ___ о

I Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор) 1500 :h .; Ji.CQt----.-. -
в т ч. наети пица, които имат само граждански договор

~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

/1;''- -
Социални и здравни осигуровки 3300 х х --

Ръководител: ~a .r~~x:ff»UМUJxP6(:;
Съставител: __2__81---- __ lIlU'Jti)6",

(име, презиме, фамилия)

дата:Я6 • 1.1 НIJГ.,

~
1(I!iU"/~ ftC&1

(телефон)
Лице за контакт: I 7a.tи 111/J5сцwб{L J!Jtлu/iVi!а.

. 1 (име, презиме, фамилия)



Отчетна f)s~a' ii...r..~...q~.m&"·f;!J.'И.f; ~/91)J у

~б~J~~":::zryi.:i.:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ЕИК по БУЛСТАТ ПР

СПРАВКА 3А 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 Gf1
. физически лица 66271

- юридически лица 66272

Доброволни сътрудници 66280 10
Отработени часове от доброволни сътрудници ·66290 iзgо

Ръководител: I~~tl- -7..eт~и C~(j4,
Съставител:fчt& 8~P64JU А. Ле. 8с",

/ (име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: I Z&м.& n3054lf,,9ба, II~ЛUJa) бс..,

I (име, презиме, фамилия)

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 662}-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 органивация с нестопанска цел. На код
66280 се записва броят на заетите на доброволни начала сътрудници в предприятията с несгопанска 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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