
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕДИННА ЕЛЕКТРОННА ОТЧЕТНА 

ФОРМА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 

С НАД 50 НА СТО ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА 

 

Коригираната Единна отчетна електронна форма се попълва по вече утвърдените 

инструкции. Добавени са контроли, за да не се допускат празни клетки, където е 

предвидено да има данни, както и за да се провери за аритметично съответствие между 

отделни таблици. Ако по показател, чиято стойност е задължителна за попълвани не 

отчитате такава, се поставя “0“. Във формата е вписана “0“ в тези клетки. Това се отнася 

за таблици Т1, Т2, Т3, Т6, Т9 и Т10. За ваше улеснение добавената контрола ще ви 

информира при наличие на проблем. Ако вече сте попълнили част от таблиците в 

предходната форма, можете да ги пренесете като стойности (copy/paste special/value) в 

настоящия макет. Промяна в показателите има единствено в Т11, където са добавени 

такива. 

Т11 СПРАВКА ЗА НАЧИСЛЕНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА ПЕРИОДА ОТ ДАТА ДО ДАТА. В тази таблица се 

прави опис на договорите за управление и контрол за всеки от изтеклите месеци от 

началото на годината -  по лица, длъжности, начислени възнаграждения, отработени дни 

(вкл. платен отпуск), определения в договора за възлагане на управление процент от 

средната месечна брутна работна заплата (СРЗ), както и отчетената в дружеството СРЗ 

за съответния месец. Когато попълните коректно таблицата към деветмесечието, за 

годишния отчет ще добавите тези за последните три месеца. Показателите са както 

следва: 

Показател Пояснение 

Месец 

Месец, през който е извършено управлението - всеки 

от месеците в периода на отчета следва да бъде 

описан по лица, които фигурират за съответния 

период в Търговския регистър 

ЕИК 
Попълва се и за дъщерните дружества, задължително 

се избира ЕИК на дружеството 

Дружество Попълва се автоматично 

Брой отработени вкл. платен 

отпуск дни 

Целта е да се постигне релевантност между 

отработените дни и тези в платен отпуск с 

начислената сума без обезщетения 

ЕГН Задължително се попълва за всички лица 

Три имена Задължително се попълва за всички лица 

Длъжност Задължително се избира от номенклатура 

Посочен % от средната 

работна заплата (СРЗ) в 

договора за управление 

Задължително се попълва, вкл. "0" за лицата без право 

на възнаграждение 



Отчетен размер на СРЗ в ЛЗ 

за посочения в кол.1 месец 

(лева) 

Задължително се попълва 

Начислена сума (лева) 
Сумата се прехвърля автоматично на съответния ред в 

Отчета за доходите 

от нея за обезщетения 
Посочва се "0" при липса на начислени обезщетения, 

или се посочва сумата на обезщетението 

Пояснение 

Посочвате вида на обезщетението или други 

специфики при начислението, които считате, че 

следва да декларирате 

Добавени са контроли и в следните таблици: 

Т12 СПРАВКА ПО ОБОРОТИ И САЛДА КЪМ КРАЙНА ДАТА НА ОТЧЕТА, ЗА 

ДОГОВОРИТЕ, ПО КОИТО ИМА САЛДА И/ИЛИ ОБОРОТИ ИЛИ СА БИЛИ 

АКТИВНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ ДАТА ДО ДАТА. Напомняме ви, че съответствието 

между посочените стойности в баланса и таблицата е задължително! Не се допуска 

липса на част от основна информация - ЕИК, наименование, елемент по който е 

даденото задължение и стойностите. 

Т13 ОТЧЕТ ЗА НЕТНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ КЪМ ДАТА. В таблицата беше 

установена грешна формула за калкулиране на нетната експозиция. Напомняме ви, 

че таблицата се попълва за всяко от дружествата, като задължително се посочва ЕИК. 

Необходимо е съответствие със съответните балансови позиции. 

Т14 ДЕЙНОСТ С НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БОЛНИЧНИ 

ЗВЕНА ОТ ДАТА ДО ДАТА При попълване на Т14 задължително се попълват 

всички колони от „D“ до „H“ включително. Стойността в колона „D“ е уникална. 

Когато към един счетоводен код се осчетоводяват приходи и разходи на различни 

звена от правилника за вътрешния ред, то натуралните показатели се сумират, като 

се описват включените звена. 

 


