
 

 

 

50 60 80

70 80 100

90 100 120

110 120 140

По договаряне По договаряне По договаряне

100 120 140

130 150 170

160 180 200

190 210 240

По договаряне По договаряне По договаряне

Забележка:

1. „Документ“  е една счетовна операция(проста или сложна)документираща стопански последици.

2.“Персонал“  е лице което се осигурява па реда на КСО

Цени на счетоводните услуги предлагани от счетоводна кантора 
„НЕРИКС“ ЕООД, гр.Пловдив

Месечно заплащане за абонаментно счетоводно обслужване на НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО 

ЗДДС  лица/фирми

Брой документи на 

месец

Цена за фирми, 
извършващи само 

услуги, лв.

Цена за фирми, 
извършващи търговия или 

търговия и услуги, лв.

Цена за фирми, 
извършващи 

производствена 

дейност, лв.

До 20 документа 
месечно

До 50 документа 
месечно

До 80 документа 
месечно

До 100 документа 
месечно

Над 100 документа 
месечно

Цени на счетоводните услуги предлагани от счетоводна кантора 
„НЕРИКС“ ЕООД, гр.Пловдив

Месечно заплащане за абонаментно счетоводно обслужване на РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС  
лица/фирми

Брой документи на 

месец

Цена за фирми, 
извършващи само 

услуги, лв.

Цена за фирми, 
извършващи търговия или 

търговия и услуги, лв.

Цена за фирми, 
извършващи 

производствена 

дейност, лв.
До 20 документа 
месечно

До 50 документа 
месечно

До 80 документа 
месечно

До 100 документа 
месечно

Над 100 документа 
месечно

Определянето на цената на нашите услуги е строго индивидуално, посочените 
цени подлежат на коментар и промяна след запознаването с дейността и 
документацията на фирмата - клиент.



 

 

 

 

Всички цени са в български лева и са крайни за клиента !  

Посочените цени са примерни и зависят от: 

1. Вида дейност на фирмата. 

2. Регистрацията по ЗДДС. 

3. Броят на документите за осчетоводяване. 

4. Броя и вида на банковите сметки. 

5. Броя на номенклатурите по видове на стоките, материалите, продукцията. 

6. Броя на осигурените лица. 

 

В посочените пакетни цени влизат следните услуги: 

 

Съставяне на първични и вторични счетоводни документи; 

Изготвяне и водене на счетоводни регистри; 

Подсигуряване на ръководството на дружеството с необходимите данни, с цел 

планиране; 

Изготвяне на справки и представяне на информация за НАП, НОИ, НСИ, БНБ; 

Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети; 

Изготвяне и представяне на статистически отчети; 

Изготвяне на трудови и граждански договори; 

и др. 

 

Цени на ТРЗ и Личен състав

2 души без увеличение

3 - 5 души 40

6 - 10 души 60

Над 10 души по договаряне

Брой осигурени 

лица

Месечно 

възнаграждение


