
СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

I. Име и адрес на предприятието

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ 

Наименование на предприятието: 

Адрес за контакт (офис) : 

Област 

Община Район 

Град/село Код по ЕКАТТЕ 

Пощенски код 

Улица Номер 

Булевард Име на блок 

Ж. к. Вход 

Квартал Етаж 

Площад Апартамент 

Друго Пощ. кутия 

Електронна поща 

Интернет страница 

Мобилен телефон Факс 

Телефони 

II. Нестопанска дейност

Нестопанска дейност Код по 
КИД-2008 

Код по 
НКИД-2003 

121448709

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОН

София (столица)

Столична

гр.София

р-н Триадица

68134

1000

75

Nikolov_boqn1@abv.bg

0889333531

БУЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

93.19 92.6293.19 - Други дейности в областта на спорта



III. Място на извършване на дейността

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

Ако предприятието извършва дейност на два или повече адреса (включително адреса за контакт (офис)), 
попълнете съответния брой приложения „Данни за местна единица”. 

Населено място, в което предприятието извършва преобладаващата си дейност: 

Област 

Община 

Град/село  Код по ЕКАТТЕ 

Район 

Поречие  Код на поречие 

IV. В чия полза предприятието осъществява дейност

(съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел) 

Обществена 

Частна 

V. Икономическа дейност

№ Опишете стопанските дейности, които е извършвало 
предприятието 

Относителен 
дял на нетните 

приходи от 
продажби през 

2021 г. в % 

Код по 
КИД-
2008 

Код по 
НКИД-
2003 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10
.

1

София (столица)

Столична

68134

Искър 0104

гр.София

р-н Триадица



VI. Субекти на социалната икономика

Вашето предприятие субект на социалната икономика ли е? 

ДА  НЕ 

VII. Фамилен бизнес

Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие? 

ДА  НЕ 

Пол на лицето, което управлява фамилния бизнес: 

МЪЖ  ЖЕНА 

VIII. Задължение за независим финансов одит

Годишният финансов отчет на предприятието подлежи ли на задължителен независим финансов одит? 

ДА  НЕ 



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

АКТИВ

Раздели, групи, статии Код на 
реда

Сума - хил.лв.

текуща
година

предходна 
година

а б 1 2

A. Записан, но невнесен капитал 01000

Б. Нетекущи (дълготрайни) активи

I. Нематериални активи

Продукти от развойна дейност 02110

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

02120

Търговска репутация 02130

Предоставени аванси и нематериални активи  в процес на изграждане 02140

в т. ч. предоставени аванси 02141

Общо за група I 02100

II. Дълготрайни материални активи

Земи и сгради 02210

Земи 02211

Сгради 02212

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 ІI 02200

III. Дългосрочни 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 02370

Общо за група III 02300

IV. Отсрочени данъци 02400

Общо за раздел Б 02000

Отчетна единица: ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОН 121448709

  

  

188 167

29 29

217 196

5 5

5 5

222 201



АКТИВ

Раздели, групи, статии Код на 
реда

Сума - хил.лв.

текуща
година

предходна 
година

а б 1 2

В. Текущи (краткотрайни) активи 

І. 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 I 03100

II. 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 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

Общо за група II 03200

III. Инвестиции

Акции и дялове в предприятия от група 03310

Изкупени собствени акции 03320

Други инвестиции 03330

Общо за група III 03300

IV. Парични средства

Kасови 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

Общо за група IV 03400

Общо за раздел В 03000

Г. Разходи за бъдещи периоди 04000

Сума на актива (А+Б+В+Г) 04500

154 189

  

154 189

32 32

32 32

32 32

  

34 40

3 0

3

31 37

  

34 40

220 261

442 462



ПАСИВ

Раздели, групи, статии Код на 
реда

Сума - хил.лв.

текуща
година

предходна 
година

а б 1 2

А. Собствен капитал

I. Записан капитал 05100

Акционерен капитал 05110

Котирани акции на финансовите пазари 05111

Некотирани акции на финансовите пазари 05112

Други видове записан капитал 05120

ІІ. Премии от емисии 05200

ІІІ. Резерв от последващи оценки  05300

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

IV. Резерви

Законови резерви 05410

Резерв, свързан с изкупени  собствени акции 05420

Резерв съгласно учредителен акт 05430

Други резерви 05440

Общо за група ІV 05400

V. Натрупана печалба (загуба) от минали години

Неразпределена печалба 05510

Непокрита загуба 05520

Общо за група V 05500

VІ. Текуща печалба (загуба) 05600

Общо за раздел А 05000

Б. Провизии и сходни задължения 

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.  Задължения

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

Над 1 година 07302

Дата:

Ръководител:
 Съставител:

(име,презиме,фамилия) (подпис)
Лице за контакт:

(име,презиме,фамилия) (телефон)

160 160

  

160 160

9 9

9 9

138 138

138 138

  

16 2

323 309

  

  

  

  

  



ПАСИВ

Раздели, групи, статии Код на 
реда

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна 
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

Финансирания 08001

Приходи за бъдещи периоди 08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г) 08500

Дата:

Ръководител:

 Съставител:

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт:

(име,презиме,фамилия) (телефон)

13 52

13 52

  

  

  

106 101

11 101

95

3 4

3 4

5 9

5 9

3 4

3 4

119 153

24 153

95  

  

442 462

24/03/2022

Екатерина Стефанова Дафовска
П Финанс ЕООД

Боян Кирилов Николов 0889333531



Наименование на разходите Код на   
реда

Сума - хил. лв.

текуща
година

 предходна 
година

а б 1 2

I. Разходи за дейността

А.  Разходи за регламентирана дейност

 Дарения 65511

 Други разходи 65512

Общо за група А 65510

Б. Административни разходи 65520

Общо  за група I 65500

II. Финансови разходи

   Разходи за лихви 65611

   Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 65612

   Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 65613

   Други разходи по финансови операции 65614

Общо за група II 65600

III. Загуба от стопанска дейност 65800

IV. Общо разходи 65900

V. Резултат 65950

Всичко (Общо разходи + V) 65990

Наименование на приходите Код на   
реда

Сума - хил. лв.

 текуща
година

 предходна 
година

 а б 1 2
I. Приходи от дейността

А. Приходи от регламентирана дейност

Приходи от дарения под условие 66511

Приходи от дарения без условие 66512

Членски внос 66513

Други приходи 66514

Общо за група I 66500

II. Финансови приходи

Приходи от лихви 66611

Приходи от съучастия 66612

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 II 66600

III. Печалба от стопанска дейност 66800

IV. Общо приходи 66900

V. Резултат 66950

Всичко (Общо приходи + V) 66990

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2021 ГОДИНА

Отчетна единица: ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОН 121448709

1 212 1 256
1 212 1 256

514 441
1 726 1 697

  

1 726 1 697
16 2

1 742 1 699

9 55

1 1
1 732 1 643
1 742 1 699

  

1 742 1 699
  

1 742 1 699



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

Видове Код на реда Отчет за 
годината

а б 1

Административни разходи 60000

 Разходи за материали 60100

    Канцеларски материали 60110

    Горива и смазочни материали 60120

    Резервни части и окомплектовка 60130

    Други 60140

Разходи за външни услуги 60200

         в това число:

 Застраховки 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

 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 60330

Разходи за заплати и други възнаграждения 60400

 Разходи за осигуровки и надбавки 60500

 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

СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ; 
ПРИХОДИ И РАЗХОДИ СВЪРЗАНИ С ДАРЕНИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

Дата:

Ръководител:
 Съставител:

(име, презиме, фамилия) (подпис)
Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия) (телефон)

514

1

1

37

15

3

19

452

24

19

5

 



Раздел ІІ. Разходи за дарения (код  на реда 65511, кол.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

Раздел ІІІ. Приходи от дарения (Хил. левове)

Видове Код на реда Отчет за 
годината

а б 1

 Приходи от дарения под условие (код 66511, кол.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 чужбина 60831

Приходи от дарения без условие (код 66512, кол.1) 60900

      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:

Ръководител:
 Съставител:

(име, презиме, фамилия) (подпис)
Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия) (телефон)

 

9

9

 

Екатерина Стефанова Дафовска
П Финанс ЕООД

Боян Кирилов Николов

24/03/2022

0889333531



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2021 ГОДИНА
(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

      (Хил. левове) 

Показатели Код на 
реда

Записан 
капитал

Премии 
от 

емисии

Резерв от  
последващи 

оценки

Резерви Финансов резултат от 
минали години Текуща 

печалба/ 
загуба

Общо 
собствен 
капиталЗаконови

Резерв, свързан 
с изкупени соб-

ствени акции

Резерв съг-
ласно учреди-

телен акт

Други 
резерви

Неразпре-
делена 

печалба

Непокрита 
загуба

a б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Салдо в началото на отчетния период 61610
 Промени в счетоводната политика 61620
 Грешки 61630
 Салдо след промени в счетоводната 
политика и грешки 61640
 Изменение за сметка на собствениците 61650

Увеличение 61651
Намаление 61652

 Финансов резултат за текущия период 61660
 Разпределение на печалбата 61670

в т. ч. за дивиденти 61671
 Покриване на загуба 61680
 Последващи оценки на активи и пасиви 61690

Увеличение 61691
Намаление 61692

 Други изменения в собствения капитал 61710
 Салдо към края на отчетния период 61720
Промени от преводи на годишни 
финансови отчети на предприятия в чужбина        61730
 Собствен капитал към края на отчетния
период 61740

Дата:

Ръководител:
 Съставител:

(име,презиме,фамилия) (подпис)
Лице за контакт:

(име,презиме,фамилия) (телефон)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦОтчетна единица: 

х х х хх х х х х х х

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОН 121448709

160 9 138 307

 

 

160  9    138    307

           

 

 

16 16

 

 

           

 

 

 

160  9    138   16 323

 

160  9    138   16 323

Екатерина Стефанова Дафовска
П Финанс ЕООД

Боян Кирилов Николов

24/03/2022

0889333531



           Наименование на паричните потоци Код на 
реда

Текуща 
година

Предходна
година

а б 1 2

I. Наличност на паричните средства в началото на периода 66200

II. Парични потоци от нестопанска дейност

A. Постъпления от нестопанска дейност

    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 раздел А 66210

Б. Плащания за нестопанска дейност

    Изплатени дарения 66221

    Изплатени заплати 66222

    Изплатени осигуровки 66223

    Плащания по банкови и валутни операции 66224

    Плащания за услуги 66225

    Други плащания 66226

Общо за раздел Б 66220

В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност 66230

III. Парични потоци от стопанска дейност

А. Постъпления 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 раздел А 66240

Б. Плащания 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 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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2021 ГОДИНА
(може да не се попълва от предприятията, по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Дата:

Ръководител:
 Съставител:

(име,презиме,фамилия) (подпис)
Лице за контакт:

(име,презиме,фамилия) (телефон)

Отчетна единица: ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОН 121448709

40 33

9 55

1 1

1 732 1 643

1 742 1 699

452 396

19 21

5 3

974 963

298 309

1 748 1 692
-6 7

  

  
  

34 40
-6 7

Екатерина Стефанова Дафовска
П Финанс ЕООД

Боян Кирилов Николов

24/03/2022

0889333531



    СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА
(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството)

Показатели Код на 
реда

Отчетна стойност на нетекущите активи Последваща 
оценка Преоцене-

на стойност  
(4+5-6)

Амортизация Последваща оценка Преоценена 
амортиза- 

ция в  
края на 

периода 
(11+12-13)

Балансова 
стойност 
в края на 
периода 

 (7-14)

в началото 
на периода

на постъпилите 
през периода

на излез- 
лите през 
периода

в края на 
периода 
(1+2-3)

увели- 
чение

намале-
ние

в началото
на

периода

начисле- 
на през 

периода

отписана 
през 

периода

в края на 
периода 
(8+9-10)

увеличе-
ние намаление

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I. Нематериални активи

Продукти от развойна дейност 6110

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, про-
грамни 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

ІІ. Дълготрайни материални активи

Земи и сгради 6210

Земи 6211

Сгради 6212

Машини, производствено оборудване и апаратура 6220

Съоръжения и други 6230

в т. ч.  транспортни средства 6231

Предоставени аванси и дълготрайни материални 
активи в процес на изграждане 6240

в т. ч. предоставени аванси 6241

Общо за група II 6200

III. Дългосрочни финансови активи 

Акции и дялове в предприятия от група 6351

Предоставени заеми на предприятия от група 6352

Акции и дялове в асоциирани и смесени 
предприятия 6353

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и 
смесени предприятия 6354

Дългосрочни инвестиции 6355

Други заеми 6356

Изкупени собствени акции 6357

Общо за група III 6350

IV. Отсрочени данъци 6360

Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV) 6000

(Хил. левове)

Отчетна единица: ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

     

     
     

     
     

               

               
     
     

129 129 129 129 129 129  
167 436 603 603 405 10 415 415 188

     

29 29 29   29
     

196 565  761   761 534 10  544   544 217

     
     

5 5 5   5

     
     
     
     

5   5   5        5
     

201 565  766   766 534 10  544   544 222

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОН 121448709



НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2021 ГОДИНА
Раздел I. Нематериални активи

Показатели Код на 
реда

Отчетна стойност Последваща оценка

в началото на 
периода

Постъпили Излезли

в края на 
периода (1+2-3) увеличение намаление

Общо

Постъпили чрез 
покупка, бартер, 
безвъзмездно, 

апортни вноски, 
финансов ли-

зинг, произведе-
ни и задържани 

за собствено 
използване от 
производите-
лите, основен 

ремонт

Постъпили 
поради извън-
редни и други 

събития*

Общо

Излезли чрез 
продажба 

бартер, безвъз-
мездно; апорт-

ни вноски

Излезли поради 
извънредни и 

други събития**

а б 1 2 2а 2б 3 3а 3б 4 5 6

Продукти от развойна дейност ( код 6110 ) 0100

Научноизследователска и развойна дейност 0110

Проучване и оценка на полезни изкопаеми 0120

Други 0130

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни 
продукти и други подобни права и активи ( код 6120 ) 0200

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

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността 0251

Разрешителни за използване на природни ресурси 0260

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността 0261

Разрешителни за предприемане на специфични дейности 0270

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността 0271

Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги 0280

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността 0281

Други 0295

в т.ч. разходи за ремонт на нает актив, отчетени като отделен 
нематериален актив 0296

(Хил. левове)

          

   

   

   

          

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Раздел II. Дълготрайни материални активи

Показатели Код на 
реда

Отчетна стойност Последваща оценка

в началото на 
периода

Постъпили Излезли

в края на 
периода (1+2-3) увеличение намаление

Общо

Постъпили чрез 
покупка, бартер, 
безвъзмездно, 

апортни вноски, 
финансов ли-

зинг, произведе-
ни и задържани 

за собствено 
използване от 
производите-
лите, основен 

ремонт

Постъпили 
поради извън-
редни и други 

събития*

Общо

Излезли чрез 
продажба 

бартер, безвъз-
мездно; апорт-

ни вноски

Излезли поради 
извънредни и 

други събития**

а б 1 2 2а 2б 3 3а 3б 4 5 6

Земи и сгради ( код 6210 ) 0300

Земи ( код 6211 ) 0310

Земи под сгради и постройки 0311

Обработваеми земи 0312

Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях 
повърхностни води 0313

Други земи и свързаните с тях повърхностни води 0314

Подобрения върху земите 0315

Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята 0316

Други 0317

Сгради ( код 6212 ) 0320

Сгради  нежилищни 0321

Сгради жилищни 0322

Други сгради 0323

Машини, производствено оборудване и апаратура,
поточни производствени линии и други (код 6220) 0350

Съоръжения и други ( 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 
получаване  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, изградени чрез строителна дейност 0481

(Хил. левове)

          
          

   

   

   

   

   

   

   

          

   

   

   

 129 129  129   

167 436 436     603   

      

   

   

   

   

   

   

167 436 436  603

   



Дата:

Ръководител:

 Съставител:

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия) (телефон)

Раздел III. Дългосрочни финансови активи

Показатели Код на 
реда

Отчетна стойност Последваща оценка

в началото на 
периода

Постъпили Излезли
в края на 
периода 
(1+2-3)

увеличение намаление
Общо

Постъпили чрез покупка, бартер, безвъзмездно, 
апортни вноски, финансов лизинг, произведени 

и задържани за собствено използване от 
производителите, основен ремонт

Постъпили 
поради 

извънредни и 
други събития*

Общо

Излезли чрез 
продажба бартер, 

безвъзмездно; 
апортни вноски

Излезли поради 
извънредни и 

други събития**

а б 1 2 2а 2б 3 3а 3б 4 5 6

Инвестиционни имоти 0570

Земя 0571

Сгради 0572

*  В колона 2 б “поради извънредни и други събития” се включват други изменения в обема на активите, като: Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията на активите; Други изменения в обема, 
некласифицирани другаде.
** В колона 3 б “поради извънредни и други събития” се включват други изменения в обема на активите, като: Загуби поради катастрофални събития; Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията 
на активите; Други изменения в обема, некласифицирани другаде.

(Хил. левове)

          

   

   

24/03/2022

Екатерина Стефанова Дафовска
П Финанс ЕООД

Боян Кирилов Николов 0889333531



(Хил. левове)

Показатели Код на 
реда

Дълготрайни 
материални 

активи в процес 
на изграждане 

към 01.01.2021 г.    
(незавършено 
строителство)

Продадени 
дълготрайни 
материални 

активи в 
процес на 

изграждане 
през 2021 г.

Разходи за придобиване на 
ДМА през текущата година чрез 

строителство и закупуване
Придобити ДМА 

през текущата 
година чрез 

строителство и 
закупуване

Дълготрайни материални 
активи в процес на изграж-

дане към 31.12.2021 г. 
(незавършено строителство)

общо
в т.ч. за 

употребявани 
ДМА

общо  
к.(1-2+3-5+7)

в т.ч. 
увеличение или 

намаление от 
преоценка

а б 1 2 3 4 5 6 7
Общо (4510+4520+4530+4540+4550) 4500
  Земя 4510 х х х х х

  Сгради, строителни съоръжения и конструкции (4521+4522+4523)     4520
       Жилищни сгради 4521
       Нежилищни сгради 4522
      Строителни съоръжения и конструкции 4523
  Машини, производствено оборудване и апаратура 4530
  Транспортни средства 4540
  Други разходи 4550

  Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2021 г.
/включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността 
на употребяваните ДМА от колона 4/

     (Хил. левове)
Код на 
реда

Стойност на 
обекта

Наименование на обекта 

а б 1
Нежилищни сгради (4611+4612+4613) 4610
   Производствени сгради 4611
   Търговски сгради 4612
    Други видове нежилищни сгради 4613
Строителни съоръжения и конструкции (4621+4622+4623) 4620
   Транспортна инфраструктура 4621
   Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии 4622
   Други видове инженерно-строителни съоръжения 4623

Дата:

Ръководител:
 Съставител:

(име,презиме,фамилия) (подпис)
Лице за контакт:

(име,презиме,фамилия) (телефон)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦОтчетна единица: 

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2021 ГОДИНА

(не се включват разходите за активи с право на ползване по оперативен лизинг - за  предприятията, прилагащи МСС)

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОН 121448709

29  565  565 29  

       

 

 

 

129 129  

29 29

436 436  

 

 

Екатерина Стефанова Дафовска
П Финанс ЕООД

Боян Кирилов Николов

24/03/2022

0889333531



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ 
КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

А. ВЗЕМАНИЯ * (Хил. левове)

Показатели Код на 
реда

Сума на
вземанията

Степен на
ликвидност

до една 
година 

над една 
година 

a б 1 2 3

 I. Вземания 
1. Вземания от клиенти - вкл. търговски кредити и предоставени аванси и
оперативен лизинг (вкл. начислени лихви) 2000 х х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления  2001 х х
Търговски банки и фондове на паричния пазар 2002 х х

в т.ч. търговски банки 2013 х х
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и 
национални инвестиционни фондове 2003 х х
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); 
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; 
предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; 
предприятия със спомагателни дейности  във  финансовите услуги и застраховането; 
холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управ-
ляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия 2004 х х
Застрахователи 2005 х х
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет 2006 х х
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети 2007 х х
Домакинства 2008 х х
Юридически лица с нестопанска цел 2009 х х
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица 2010 х х

1.1 в т. ч. вземания от клиенти в просрочие над 90 дни 2011 х х
 в това число:
    Нефинансови предприятия, вкл. централните управления 2014 х х
    Търговски банки 2015 х х
    Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица 2016 х х

1.2  в т. ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа1 2012 х х
2. Предоставени заеми на предприятия  (вкл. начислени лихви) 2020

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления  2021
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); 
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; 
предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; 
предприятия със спомагателни дейности  във  финансовите услуги и застраховането; 
холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управ-
ляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия 2023
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети 2024

Юридически лица с нестопанска цел 2025

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица 2026

2.1 в т. ч. предоставени заеми на предприятия в просрочие над 90 дни 2028 х х

в това число:

    Нефинансови предприятия, вкл. централните управления 2027 х х

    Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица 2029 х х

3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. начислени лихви) 2030 х х

3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни 2031 х х

4. Данъци за възстановяване от общините  (вкл. начислени лихви) 2040 х х

4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни 2041 х х

5. Вземания от персонала 2050 х х

5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни 2051 х х

6. Вземания от подотчетни лица 2060 х х

6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни 2061 х х

Отчетна единица: ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОН 121448709
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А. ВЗЕМАНИЯ * (Хил. левове)

Показатели
Код на 
реда

Сума на
вземанията

Степен на
ликвидност

до една 
година 

над една 
година 

a б 1 2 3

7. Вземания по финансов лизинг  (вкл. начислени лихви) 2070

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления  2071

Търговски банки и фондове на паричния пазар 2072

в т.ч. търговски банки 2093

2074

Застрахователи 2075

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет 2076

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети 2077

Домакинства 2078

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица 2079

7.1 в т. ч. вземания по финансов лизинг в просрочие над 90 дни 2091 х х

8. Други вземания (вкл. начислени лихви) 2080 х х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления  2081 х х

Търговски банки и фондове на паричния пазар 2082 х х

в т.ч. търговски банки 2094 х х

2083 х х

2084 х х

Застрахователи 2085 х х

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет 2086 х х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети 2087 х х

Домакинства 2088 х х

Юридически лица с нестопанска цел 2089 х х

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица 2090 х х

8.1 в т. ч. други вземания в просрочие над 90 дни 2092 х х

Общо вземания 2100 х х

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); 
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; 
предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; 
предприятия със спомагателни дейности  във  финансовите услуги и застраховането; 
холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управ-
ляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия 

Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и национални 
инвестиционни фондове

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи 
дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; предприятия за финансов 
лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни 
дейности  във  финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), 
държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни 
дружества са финансови предприятия 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32



Показатели
Код на 
реда

Сума на 
задълже-

нията

Степен на
изискуемост

до една 
година 

над една 
година 

a б 1 2 3
I. Задължения 
1. Задължения към доставчици - вкл. търговски кредити и получени аванси
и оперативен лизинг ( вкл. начислени лихви ) 2110 х х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления  2111 х х
Търговски банки и фондове на паричния пазар 2112 х х

в т.ч. търговски банки 2123 х х

2113 х х

2114 х х
Застрахователи 2115 x x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет 2116 х х
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети 2117 х х
Домакинства 2118 х х
Юридически лица с нестопанска цел 2119 х х
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица 2120 х х

1.1 в т. ч. задължения към доставчици в просрочие над 90 дни 2121 х х
в това число:
    Нефинансови предприятия, вкл. централните управления 2124 х х
    Търговски банки 2125 х х
    Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица 2126 х х

1.2  в т. ч.  търговски кредити, оформени с ценни книжа1 2122 х х
2. Задължения по облигационни заеми  (вкл. лихви) 2130
2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни 2131 х х
3. Получени заеми 
3.1 Получени заеми от финансови предприятия (вкл. начислени лихви) 2140

Търговски банки и фондове на паричния пазар 2141
в т.ч. търговски банки 2146

2142
Застрахователи 2143
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица 2144

3.1.1 в т. ч. получени заеми от финансови предприятия в просрочие над 90 дни 2145 х х
в това число:
    Търговски банки 2147 х х
    Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица 2148 х х

3. 2 Получени заеми от държавата (вкл. начислени лихви) 2150
3.2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни 2151 х х
3.3 Получени заеми от други предприятия, без тези по т. 3.1 и 3.2
(вкл. начислени лихви): 2160

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления  2161
Домакинства 2163
Юридически лица с нестопанска цел 2164
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица 2165

3.3.1 в т. ч. получени заеми от други предприятия в просрочие над 90 дни 2167 х х
в това число:
   Нефинансови предприятия, вкл. централните управления 2156 х х
Домакинства 2157 х х

   Юридически лица с нестопанска цел 2158 х х
   Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица 2159 х х

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *  (Хил. левове)

Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и национални 
инвестиционни фондове 

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи 
дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; предприятия за финансов 
лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни 
дейности  във  финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), 
държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни 
дружества са финансови предприятия 

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); 
управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; 
предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; 
предприятия със спомагателни дейности  във  финансовите услуги и застраховането; 
холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управ-
ляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия 

13
13

 

   
 
 

 
 
 

 

   
 
 
 
 



Показатели
Код на 
реда

Сума на 
задълже-

нията

Степен на
изискуемост

до една 
година 

над една 
година 

a б 1 2 3

4. Задължения по финансов лизинг (вкл. начислени лихви) 2170

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления  2171

2172

2173
4.1 в т. ч. задължения по финансов лизинг в просрочие над 90 дни 2174 х х

5. Задължения към персоналa (вкл. начислени лихви) 2180 х х

5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни 2181 х х

6. Задължения към подотчетни лица 2190 х х

6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни 2191 х х

7. Данъчни задължения към държавата (вкл. начислени лихви) 2200 х х

7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни 2201 х х

8. Данъчни задължения към общините  (вкл. начислени лихви) 2210 х х

8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни 2211 х х

9. Задължения към социалното и  здравно осигуряване  (вкл. начислени лихви) 2220 х х
9.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни 2221 х х
10. Преоформени  в държавен дълг кредити  (вкл. лихвите) 2230 х х
11. Други задължения, вкл. за ценни книжа и начислени лихви 2240 х х 

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления  2241 х х 

Търговски банки и фондове на паричния пазар 2242 х х 

в т.ч. търговски банки 2252 х х 

2243 х х 

2244 х х 
Застрахователи 2245 х х 

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет 2246 х х 

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети 2247 х х 

Домакинства 2248 х х 

Юридически лица с нестопанска цел 2249 х х 

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица 2250 х х 

11.1 в т. ч. други задължения в просрочие над 90 дни 2251 х х

Общо задължения 2260 х х 

1 Менителници, запис на заповед и други.
* Начислената лихва и просрочените плащания се записват към финансовия инструмент, по който се начисляват. 

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ * (Хил. левове)

Дата:

Ръководител:

 Съставител:

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия) (телефон)

Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и национални 
инвестиционни фондове 

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи 
дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; предприятия за финансов 
лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни 
дейности  във  финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), 
държащи контролния пакет акции, без да управ-ляват; централни управления, чиито дъщерни 
дружества са финансови предприятия 

Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и национални 
инвестиционни фондове 

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи 
дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; предприятия за 
финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със 
спомагателни дейности  във  финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. 
нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управ-ляват; централни управления, 
чиито дъщерни дружества са финансови предприятия 
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Екатерина Стефанова Дафовска

П Финанс ЕООД

Боян Кирилов Николов 0889333531



СПРАВКА
ЗА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

ВАЖНО: Данните се попълват в левове - цели числа, без ДДС и лихви

(Левове – цели числа)

Показатели Код на реда Начислени суми Платени суми

а б 1 2

Данъци и такси за превозни средства, платени в България

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

Пътна такса  (винетка) - закупени в България 8464
Данък върху нетния тонаж на корабите по Закона за корпоративното подоходно 
облагане 8465

Такси за замърсяване на околната среда, платени в България

За замърсяване на водите (Тарифата за таксите, Закон за водите) 8472

Продуктова такса (Закон за управление на отпадъците) 8473

Такса за битови отпадъци (Закон за местните данъци и такси) 8474

Такси за ползване на ресурси, платени в България

По Закона за защитените територии (без лечебни растения) 8475

Ползване на водни ресурси - за водовземане (Тарифа за таксите) 8481
Ползване на воден обект за наносни отложения от повърхностните води 
(Тарифа за таксите) 8486

Добив на кариерни материали 8482

За горите (без лечебни растения) 8483

По Закона за лечебните растения 8476

Лечебни растения по Закона за горите и Закона за защитените територии 8484

За стопански риболов (Закон за рибарство и аквакултури) 8485

Други данъци и такси, платени в България
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 Закона за местните данъци и такси 8493
Данък върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване 
активи и/или с използване на персонал по Закона за корпоративното подоходно 
облагане 8494

Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, платени към чужбина 8495

Декларирам, че през 2021 г. не съм плащал такса за битови отпадъци

Дата:

Ръководител:

 Съставител:

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия) (телефон)

Отчетна единица: ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОН 121448709

293 293

194 194

Екатерина Стефанова Дафовска
П Финанс ЕООД

Боян Кирилов Николов

24/03/2022

0889333531



СПРАВКА ЗА ЗАЕМИТЕ И НАЧИСЛЕНИТЕ ЛИХВИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ 
ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

(Левове)

Институционални сектори и подсектори Код  на 
реда

Предоставени заеми Дължими заеми

Към 
31.12.2020 г.

Към 
31.12.2021 г.

Начислени
приходи 

от лихви за 
отчетния
период

Към 
31.12.2020 г.

Към 
31.12.2021 г.

Начислени
разходи за 

лихви за 
отчетния
период

а б 1 2 3 4 5 6
Общо - резидентен и нерезидентен сектор 200000

Резидентен сектор 210000
Нефинансови  предприятия 210110
Финансови предприятия 210120

Депозитни институции, без 
централната банка (Търговски банки) 210121
Фондове на паричния пазар (ФПП) 210122
Инвестиционни фондове, различни от 
тези на паричния пазар 210123
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове 210124
Финансови спомагателни организации 210125
Каптивни финансови институции и 
заемодатели 210126
Застрахователни (осигурителни) 
дружества (ЗД) 210127
Пенсионни фондове (ПФ) 210128

Държавно управление 210130
Централно държавно управление (без 
фондовете за социална сигурност) 210131
Местно държавно управление (без 
фондовете за социална сигурност) 210132
Социалноосигурителни   фондове 210133

Домакинства 210140
Нетърговски организации, 
обслужващи домакинствата (НТООД) 210150

Нерезидентен сектор (Останал свят) 220000
Държави членки, институции и органи 
на Европейския съюз 221000

Еврозона 221100
Нефинансови  предприятия 221110
Финансови предприятия 221120

Депозитни институции, без 
централната банка (Търговски банки) 221121
Други финансови посредници, без

221122
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове

Държавно управление 221130
Централно държавно управление (без 
фондовете за социална сигурност) 221131
Местно държавно управление (без 
фондовете за социална сигурност) 221132
Социалноосигурителни фондове 221133

Отчетна единица: ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОН 121448709

      
      

      

      

      

      
      

      

      



Дата:

Ръководител:
 Съставител:

(име, презиме, фамилия) (подпис)
Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия) (телефон)

(Левове)

Институционални сектори и подсектори Код  на 
реда

Предоставени заеми Дължими заеми

Към 
31.12.2020 г.

Към 
31.12.2021 г.

Начислени
приходи 

от лихви за 
отчетния
период

Към 
31.12.2020 г  .

Към 
31.12.2021 г.

Начислени
разходи за 

лихви за 
отчетния
период

а б 1 2 3 4 5 6

Домакинства 221140
Нетърговски организации, 
обслужващи домакинствата (НТООД) 221150

Страни от ЕС, извън Еврозоната 221200
Нефинансови  предприятия 221210
Финансови предприятия 221220

Депозитни институции, без 
централната банка (Търговски банки) 221221
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове 221222

Държавно управление 221230
Централно държавно управление (без 
фондовете за социална сигурност) 221231
Местно държавно управление (без 
фондовете за социална сигурност) 221232
Социалноосигурителни фондове 221233

Домакинства 221240
Нетърговски организации, 
обслужващи домакинствата (НТООД) 221250

Държави, които не са членки на
ЕС, и нерезидентни международни
организации в Европейския съюз 222000

Нефинансови предприятия 222110
Финансови предприятия 222120

Депозитни институции, без 
централната банка (Търговски банки) 222121
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове 222122

Държавно управление 222130
Централно държавно управление (без 
фондовете за социална сигурност) 222131
Местно държавно управление (без 
фондовете за социална сигурност) 222132
Социалноосигурителни фондове 222133

Домакинства 222140
Нетърговски организации, 
обслужващи домакинствата (НТООД) 222150

Декларирам, че нямам предоставени заеми

Декларирам, че нямам дължими заеми

      

      

      

      

      

      

24/03/2022

Екатерина Стефанова Дафовска
П Финанс ЕООД

Боян Кирилов Николов 0889333531



Обл. Общ. Дейност Звено

Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата

Средства за 
работна 
заплата      

(в левове - 
цели числа)

Общо Общо
б 1 3 4

1000

1001
x x

1002 x

1003p

1010

1020

1030

1040

1050

1060

1070

1080

1090

1200 x x

1300

Код на 
реда

Брой Дни и часове 
на един нает

б 1 2

1810 x

1820 x

1840 x

1880 x

1910
в т.ч. от наетите на непълно работно време 1911

1930

в т.ч. от наетите на непълно работно време 1931

1912p x

1932p x

Отработени дни от един нает на пълно работно време

Отработени часове за един отработен ден от наетите на пълно работно време

Отработени човекодни 

Раздел 2. Движение и отработено време

а

Н
ал
ич
но
ст

, 
пр
ие
м
ан
е 
и 

на
пу
ск
ан
е Наличност по списък в началото на годината

Приети от началото на годината - общо

О
тр
аб
от
ен

o 
вр
ем

е 
пр
ез

 
го
д
ин
ат
а 

Напуснали през годината - общо

Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)

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

- непреизчислени към пълна заетост

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

Машинни оператори и монтажници

Професии, неизискващи специална квалификация

Помощен административен персонал

Персонал, зает с услуги за населението,  търговията и охраната

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и 
рибното стопанство

Ръководители

Специалисти

Техници и приложни специалисти

от код 1001: жени x

от код 1001: мъже x

Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите 
и длъжностите от 01.01.2011 г.:

Отчетна единица: ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА 
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2021 ГОДИНА

Част I.  Наети лица по трудово и служебно правоотношение

Код на 
реда

Среден списъчен брой

Средна 
годишна 
заплата на 
един нает 
(левове)

в т.ч. жени
а 2

Наети лица по трудово или служебно правоотношение
(на пълно и непълно работно време)

в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство
(от код 1010 до код 1090)

Отработени човекочасове 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОН 121448709

10 1 123 816 12 381,60

10 1

12 948 12 948,00
9 110 868 12 318,67

2 1 26 796 13 398,00
 

6 0 64 130 10 688,33
1 20 890 20 890,00

1 12 000 12 000,00

 

 
 
 

 

7
4
1

10
2 237 223,7

 
17 896 8,0

 

223,7
8,0



Код на 
реда

От началото 
на годината
(в левове - 
цели числа)

В процент

б 1 2

3100
x

3120

3130

в т.ч.
3133

3140

3150

3160 x

3161 x

3162 x

3163 x

3170

3180 x

3190

б 1 3 4

1400

1500

1510

1530

1600

3300 х

 Дата: 

Ръководител: 

Съставител: 
(подпис)

Лице за контакт: 
(телефон)(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

Раздел 3.  Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд
Н
ач
ис
л
ен
и 
ср
ед
ст
ва

 з
а

 р
аб
от
ещ

ит
е 
по

 т
р
уд
о
во

 и
 

сл
уж

е
б
н
о

 п
ра
во
от
но
ш
ен
ие

а

Работна заплата - общо (код 3100 = код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150)
(код 3100 = код 1000 к.3)

Основна заплата за действително отработено време

в 
т.
ч.

Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по системите за 
заплащане на труда)

годишни, шестмесечни, тримесечни  премии, целеви награди, извънредни 
заплати и други еднократни възнаграждения

Възнаграждение за платен отпуск и платен престой

Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, 
професионален стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен или 
индивидуален трудов договор 

х

в т.ч. жени

Социални и  здравни осигуровки 

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

Разходи за 
възнаграж-

дения
(в левове -
цели числа)

Наети лица по договор за управление и контрол (без тези, включени 
в кодове 1000, 1500 и 1600)

а

Среден брой 
през 

годината

Код на 
реда

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор) 

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

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО

 по чл.200 ал.3 от КТ и чл.104 ал.4 от ЗДС

 по чл.222 ал.1 и 2 от КТ и чл.104 ал.1 и 2 от ЗДС

по чл.220 ал.1 и чл.225 от КТ и  104 ал.3 от ЗДС

в 
т.
ч.

Социални и здравни осигуровки 
(вкл. доброволни и фонд "Безработица")

Други социални разходи и надбавки

Данък върху социалните разходи

2

Наети лица за допълнителен труд при друг работодател
(чл.111 от КТ)

Част II. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг 
работодател (по чл.111 от КТ) и работещи собственици

Средно 
годишно 

възнаграж-
дение на 
едно лице  
(левове)

123 816

115 393 93,20

 

 
1 657 1,34

6 766 5,46
189

23 985 19,37

 

 
24 6 336 867 14 036,13

 

 
 

29 947 8,89

24/03/2022

Екатерина Стефанова Дафовска
П Финанс ЕООД

Боян Кирилов Николов 0889333531



Показатели Код на реда Брой

а б 1

Членове - общо 66270

- физически лица 66271

- юридически лица 66272

Доброволни сътрудници 66280

Отработени часове от доброволни сътрудници 66290

Справката се попълва от всички предприятия с нестопанска цел. Тя съдържа информация за техните членове и доброволни 
сътрудници към края на отчетната 2021 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 66271 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 2021 година. В случай, че предприятието не разполага с точна информация за техния 
брой, необходимо е да се направи приблизителна оценка.

Дата:

Ръководител:
 Съставител:

(име,презиме,фамилия) (подпис)
Лице за контакт:

(име,презиме,фамилия) (телефон)

СПРАВКА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ И ДОБРОВОЛНИТЕ СЪТРУДНИЦИ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

Отчетна единица: ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОН 121448709

9
9

Екатерина Стефанова Дафовска
П Финанс ЕООД

Боян Кирилов Николов

24/03/2022

0889333531


