
Счетоводна къща “Веста Консулт” 

АДРЕС НА СК “ВЕСТА КОНСУЛТ”: 
 

гр. София - 1618 

ж.к. "Красно село” 

ул. "Хубча” №8 

ет.1 (надпартер), офис А-1 

Мобилен тел.: 0887 / 85 01 01 

Телефон/факс: 02 / 808 89 60  

Е-mail: office@vesta-bg.eu  

mailto:office@vesta-bg.eu


ПРОМОЦИИ : 

За удобството и добрата информираност на своите клиенти, 
Счетоводна къща “Веста Консулт” стартира следните  

ПРОМОЦИИ: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Счетоводна къща “Веста Консулт” 

~ Фирмите, които използват автоматизирани системи за 
складово стопанство, НЕ ЗАПЛАЩАТ аналитичната отчетност 
на стоките в склада. 
 
~ БЕЗПЛАТНИ СЧЕТОВОДНО - ДАНЪЧНИ  КОНСУЛТАЦИИ -  
до  2 часа месечно!  
 
~ БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ, свързани с наемане и  
освобождаване на персонал - до  2 часа месечно!  



 

АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ 

1. Получаване на документите в офиса на Счетоводна къща „Веста консулт”. 

2. Подреждане на документите  и банковите извлечения според счетоводната  

политика. 

3. Спазване на счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан. 

4. Своевременно информиране на клиента в случай, че представените документи не съдър-

жат всички данни и реквизити в съответствие със Закона за счетоводството. 

5. Ежемесечно осчетоводяване на първични документи, фактури за покупки и  

продажби, извлечения от банкови сметки, отчети от касови апарати, начисления и плащания 

на работни заплати и други счетоводни документи. 

6. Ежемесечно изготвяне на следните счетоводни документи: 

а) Оборотна ведомост; 

б) Справки по аналитични партиди към счетоводните сметки; 

в) ОПР; 

г) Изготвяне на Инвентарна книга и Амортизационни планове (счетоводен и  

данъчен) на дълготрайните активи; 

д) Справки да движение и наличност на материални запаси; 

е) Касова наличност в края на месеца; 

Вид  

клиент 

Фирми, които се 

занимават само с 

услуги 

Фирми, които се за-

нимават с туризъм, 

търговия или тър-

говия и услуги  

Фирми, които се за-

нимават с производ-

ство и строително-

монтажни работи  

Фирми с до 20  

документа месечно 
70 евро 110 евро 135 евро 

Фирми с от 21 до 50 

документа месечно 
135 евро 160 евро 190 евро 

Фирми с от 51 до 100 

документа месечно 
200 евро 215 евро 240 евро 

Фирми с над 100 доку-

мента месечно 
По договаряне По договаряне По договаряне 

 
~ Фирмите, които използват автоматизирани системи за складово стопанство,  
НЕ ЗАПЛАЩАТ аналитичната отчетност на стоките в склада. 



 

1. Получаване на документите в офиса на Счетоводна къща „Веста консулт”. 

2. Подреждане на документите  и банковите извлечения според счетоводната политика. 

3. Спазване на счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан. 

4. Своевременно информиране на клиента в случай, че представените документи не съдър-

жат всички данни и реквизити в съответствие със Закона за счетоводството. 

5. Ежемесечно осчетоводяване на първични документи, фактури за покупки и  

продажби, извлечения от банкови сметки, отчети от касови апарати, начисления и плащания 

на работни заплати и други счетоводни документи. 

6. Ежемесечно изготвяне на следните счетоводни документи: 

а) Оборотна ведомост; 

б) Справки по аналитични партиди към счетоводните сметки; 

в) ОПР; 

г) Изготвяне на инвентарна книга и амортизационни планове (счетоводен и  

данъчен) на дълготрайните активи; 

д) Справки да движение и наличност на материални запаси; 

е) Касова наличност в края на месеца; 

7. Разчети с доставчици и клиенти. 

8. Следене на лизингови договори. 

9. Следене на банкови кредити. 

10. Изготвяне на дневници и справки-декларации по ДДС и подаването им по ел.път. 

11. Поддържане на счетоводен архив. 

 
~ Фирмите, които използват автоматизирани системи за складово стопанство,  
НЕ ЗАПЛАЩАТ аналитичната отчетност на стоките в склада. 

Вид  

клиент 

Фирми, които се зани-

мават само с услуги 

Фирми, които се зани-

мават с туризъм, търго-

вия или търговия и ус-

луги  

Фирми, които се зани-

мават с производство и 

строително-монтажни 

работи  

Фирми с до 20  

документа месечно 
170 евро 240 евро 300 евро 

Фирми с от 21 до 50 

документа месечно 
250 евро 300 евро 380 евро 

Фирми с от 51 до 100 

документа месечно 
300 евро 380 евро 450 евро 

Фирми с от 101 до 200 

документа  

месечно 

340 евро 420 евро 480 евро 

Фирми с над 200  

документа месечно 
По договаряне По договаряне По договаряне 

АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ 



 

За фирми с чуждестранно участие: 

Фирми с чуждестранно участие, за които се изготвят седмични и  

ежемесечни справки по образец на Възложителя: 

 

Вид  

клиент 

Изготвяне 

на счетовод-

на политика 

на дружест-

вото 

Изготвяне на 

индивидуа-

лен сметкоп-

лан на дру-

жеството 

Осчетово-

дяване на  

първични 

счетоводни 

документи  

Изготвяне 

на Дневни-

ци и справ-

ки декла-

рации по 

ДДС 

Подаване 

по ел. път 

на Дневни-

ци и справ-

ки деклара-

ции по ДДС 

ОБЩО: 

Поддържа-

не на сче-

товоден 

архив 

Фирми  

с до 20  

документа 

месечно 

10 евро 10 евро 220 евро 30 евро 20 евро 300 евро 10 евро 

Фирми с  

от 21 до 50  

документа 

месечно 

10 евро 10 евро 330 евро 50 евро 20 евро 430 евро 10 евро 

Фирми с  

от 51  

до 100  

документа  

месечно 

10 евро 10 евро 500 евро 60 евро 20 евро 610 евро 10 евро 

Фирми с от 

101 до 200  

документа 

месечно 

10 евро 10 евро 690 евро 70 евро 20 евро 810 евро 10 евро 

Фирми с  

над 200  

документа 

месечно 

По  

договаряне 

По  

договаряне 

По  

договаряне 

По  

договаряне 

По  

договаряне 

По  

договаряне 

По  

договаряне 

Еднократна услуга Ежемесечни услуги 



 

АБОНАМЕНТНО ТРУДОВО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ,  
свързани с наемане и освобождаване на персонал - до  2 часа месечно!  

Трудово-правното обслужване включва: 

1. 
Изготвяне на трудови договори според становището на Управителя и 

подадена лична молба от работника / служителя. 

2. Обявяване на трудовия договор в НАП. 

3. 
Получаване от НАП на Уведомление по чл. 62 от КТ за обявения трудов 

договор. 

4. Подаване на Декларация 1 и Декларация 6 в НАП. 

5. Поддържане на архив за персонала по трудов и граждански договор. 

6. Изготвяне на ведомости за заплати за персонала. 

7. Изготвяне на платежни нареждания за дължими осигуровки и данъци. 

8. Изготвяне на осигуровките на съдружниците. 

9. Обработка на болнични листа. 

10. 
Изготвяне на заповеди за неплатен и за редовен платен отпуск в  

съответствие с подадена от работника / служителя молба. 

11. Издаване на служебни бележки по искане на персонала. 

12. 
Изчисляване на доплащанията при напускане или уволняване на  

персонал. 

13. Изготвяне на УП 2 и на УП 3. 

14. 
Регистрация на работодател като Администратор на лични данни  

в Комисията за защита на личните данни. 

~ При персонал  до 40 човека - 16 евро без ДДС за заето лице; 

~ При персонал  до 60 човека - 13 евро без ДДС за заето лице; 

~ При персонал  до 90 човека - 12 евро без ДДС за заето лице; 

~ При персонал  до 100 човека- 10 евро без ДДС за заето лице; 

~ При персонал  над 100 човека - по договаряне; 



 

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 

БЕЗПЛАТНИ СЧЕТОВОДНО-ДАНЪЧНИ  КОНСУЛТАЦИИ,  
до  2 часа месечно!  

Включва: 

1. Годишно приключване, включващо: 

1.1. Изготвяне на Годишен финансов отчет; 

1.2. Изготвяне на Годишна данъчна декларация по 

ЗКПО; 

1.3. Изготвяне на всички справки и отчети като приложе-

ние към Годишната данъчна декларация; 

1.4. Годишен статистически отчет и подаването му елек-

тронен път; 

2 месечни  

хонорара 

2. Изготвяне на Годишна данъчна декларация по ДДС и 

подаването и по електронен път 

1 месечен  

хонорар 

3. Подаване на Годишен Финансов отчет в Агенция по 

вписванията 
100 евро 



 

Изготвяне на счетоводна политика на дружеството 15 евро 

Изготвяне на индивидуален сметкоплан на дружеството  15 евро 

Изготвяне на длъжностни характеристики По договаряне 

Изготвяне на отчети по поръчка на клиента По договаряне 

Представяне и защита на финансови отчети пред НАП, НОИ и др. По договаряне 

Изготвяне на търговски  и др. договори, Правилник за вътрешния трудов ред, Вътрешни правила за ор-

ганизация на работната заплата, Етичен кодекс, др.  

150 евро /

документ 

Изготвяне на документи и отчети за отпускане на Банков кредит 

не по-малко от 

300 лв или 0.5 до 

1% от к-та 

Подготовка и представяне на финансови отчети за одит 
2 месечни      

абонамента 

Изготвяне на документи и отчети за участие в публични търгове, ФАР,  Сапард, евро-фондове и др. По договаряне 

Консултации относно прилагането на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, Закона за 

местните данъци и такси, Закона за акцизите, ДОПК и др. 
50-80 евро на час 

Данъчно планиране на стопанските операции с цел оптимизиране на данъчната тежест 50-80 евро на час 

Регистрация на нови дружества: 

1. ООД/ЕООД—съдружници български граждани 

2. АД—съдружници български граждани 

3. ООД/ЕООД/—съдружници чуждестранни граждани 

4. АД — съдружници чуждестранни граждани 

1. 280 евро 

според броя на  

съдружниците; 

2. 800 евро; 

3. 800 евро; 

4. 2000 евро; 

Пререгистрация на дружества по ТЗ и ЗТР: 

1. ООД/ЕООД/ЕТ—български дружества 

2. ООД/ЕООД— чуждестранни дружества 

3. Промяна на седалище и адрес на управление, предмет на дейност и др. 

4. Промяна на съдружие, участие в дружество, вписване на ликвидация, продажба на дружествен дял, 

преобразуване на дружества и др. 

5. Обявяване на акт—нов Устав, Годишен финансов отчет, Договор за продажба на друж. дял и др. 

1. 100 евро; 

2. 300 евро; 

3. 170 евро; 

4. 200 евро; 

5. 60 евро; 

Икономически анализи По договаряне 

Водене на стопанство при търговски дружества (склад на материалните запаси) - до 50 артикула 

По 1 евро на  

артикул до 50 

броя 

Водене на стопанство при търговски дружества (склад на материалните запаси) - над 50 артикула По договаряне 

Определяне на себестойност на производствени изделия По договаряне 

Изготвяне на Интрастат и ВИЕС декларации По 4 евро на ред 

Амортизационни планове и инвентарна книга По договаряне 

Индивидуални справки по образец на клиента По договаряне 

Обжалване на различни видове актове пред НАП, НОИ, ИТ, ДРА и др. По договаряне 

Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци по ЗКПО, ЗДДС и др. на външни клиенти 20евро на услуга 

Изготвяне на документи и представяне при насрещни проверки 1 мес. абонамент 

Представяне на дружествата при ревизии По договаряне 



 

Документи за прилагане на СИДДО за чуждестранни физически лица, получили доходи в България 100 евро 

Изчисляване на данък за чуждестранни физически лица, получили доход в България 15 евро на месец 

Издаване на Единен номер на чужденец 50 евро 

Удостоверение А1 120 евро  

на заето лице 

Юридически консултации 80-100 евро/ час 

Изготвяне на документи във връзка със ЗМИП, в случай, че дружеството отговаря на изискванията на 
ЗМИП. 

По договаряне 



Счетоводна къща “Веста Консулт” 

Уведомяваме своите настоящи и бъдещи клиенти,  

че в своята работа  

се ръководи и от следните принципи:  

 

~ Етиката е по- важна от печалбата.  

~ Предизвикателствата пред нашите клиенти са и наши.  

~ Правим това, което сме казали, че ще направим.  

~ Уважаваме всеки и му помагаме да развие потенциала си.  

~ Различността е нещо, което приветстваме.  

~ Винаги мислим и действаме независимо.  

~ Лоялност, конфиденциалност, точност, сигурност са нашите качества.  

~ Ние сме тук дългосрочно.  

 

Желаем на своите настоящи и бъдещи клиенти  

ползотворна и успешна работа! 

Ние  

от 


