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          ЕГН/ЛНЧ/СЛНЧ ..................................  

...................................................................................................................................... 1 .......................................2006 г.  
                    ( име, презиме и фамилия)          

Осигурителни вноски 
Други 

осигурителни 
вноски М

ЕС
ЕЦ

 

Работни дни, 
зачетени за 

осигурителен стаж, 
вкл. дните по чл.40, 

ал. 4 от КСО 

Осигурителен доход, 
вкл.сумата по чл. 40, ал. 

4 от КСО 

Други доходи с 
осигурителни вноски

 за сметка на 
осигурителя        %

 за сметка на 
осигуреното   

/самоосиг.се лице  
% 

 за сметка на 
осигурителя    

% 

 за 
сметка 
на 

осиг. 
лице   

% 

Дата на внасяне    
/за 

самоосигуряващи 
се/ 

Окончателен 
размер на 

осигурителния 
доход            

/за 
самоосигуряващи 

се лица/ 

Окончателна 
осигурителна 
вноска (за 

самоосигуряващ
и се)           

/лв., дата на 
внасяне/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I              
II             

III 15 150     22,5    07.04.2006 150 

IV 19 220     22,5    05.05.2006 220 

V 21 220     22,5    02.06.2006 220 

VI 22 170     22,5    04.07.2006 170 

VII 21 220     22,5    04.08.2006 220 

VIII 23 38,28     22,5    08.09.2006 38,28 

IX 19 -     -    - - 

X 22 -     -    - - 

XI 22 -     -    - - 

XII 19 -        -    - - 

 

Общ осигурителен стаж /год.,мес.,дни,часове/  
9 месеца и 19 кал. дни Словом : девет месеца и двадесет календарни дни 
Осигурител :    Осигурен/Самоосигуряващ се : /п/ Финансов ревизор : /п/   
  (подпис и печат)                              (подпис)                  (име, фамилия,подпис и печат) 
Забележка : Осигурителният стаж се заверява при прекратяване на осигуряването или по искане на осигуреното лице за всяка календарна година до изтичане на 
следващата година. 
Данните се попълват четливо с черно (синьо) мастило или химикал         
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Парични обезщетения за временна 
неработоспособност и бременност и раждане 

Парични обезщетения за отглеждане на 
малко дете 

Брой работни дни 

,,М
есец  Период          

от...  до... 
с право на 
парично 
обезщете-

ние 

без право 
на 

парично 
обезщете-

ние 

Парично 
обезщетение/ 

доход, от който е 
изчислено 

паричното обезщ. 

Период        
от...  до... 

Брой 
работни 
дни 

Изплатена сума

Дата 
Подпис на 
финансовия 
ревизор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І                   

ІІ                   

ІІІ                   

ІV                   

V                   

VІ от 10 до 18 вкл.   5             

VІІ                 

VІІІ от 05 до 31 вкл.   19             

ІХ от 01 до 30 вкл. 13 6 130       19.10.2006   

Х от 01 до 31 вкл. 22   220       17.11.2006   

ХІ от 01 до 30 вкл. 22   220       21.12.2006   

ХІІ от 01 до 31 вкл. 19   190       18.01.2007   
          
Забелжка: Колони 5 и 8 се попълват само за лицата, чийто отпуск за временна неработоспособност и/или бременност и раждане и 
отглеждане на дете е започнал преди 1 януари 2007 г. и продължава без прекъсване и след тази дата. За периода от 1 януари 2000 г. до 31 
декември 2004 г. в колона 5 се попълва паричното обезщетение, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски, а за останалите 
периоди - доходът, от който е изчислено паричното обезщетение. 
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          ЕГН/ЛНЧ/СЛНЧ ..................................  

...................................................................................................................................... 1...................................................2007 г.  
                    ( име, презиме и фамилия)          

Осигурителни вноски 
Други 

осигурителни 
вноски М

ЕС
ЕЦ

 

Работни дни, 
зачетени за 

осигурителен стаж, 
вкл. дните по чл.40, 

ал. 4 от КСО 

Осигурителен доход, 
вкл.сумата по чл. 40, 

ал. 4 от КСО 

Други доходи с 
осигурителни вноски

 за сметка на 
осигурителя        %

 за сметка на 
осигуреното   

/самоосиг.се лице  
% 

 за сметка на 
осигурителя    

% 

 за 
сметка 
на 

осиг. 
лице   

% 

Дата на внасяне    
/за 

самоосигуряващи 
се/ 

Окончателен 
размер на 

осигурителния 
доход            

/за 
самоосигуряващи 

се лица/ 

Окончателна 
осигурителна 
вноска (за 

самоосигуряващи 
се)                   /лв., 
дата на внасяне/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I 21 -           - 
II 20 -          - 

III 22 -          - 

IV 20 -          - 

V 20 -          - 

VI 22 -          - 

VII 22 -          - 

VIII 23 -          - 

IX 19 -          - 

X 23 -          - 

XI 22 -          - 

XII 18 -          - 

. 

Общ осигурителен стаж /год.,мес.,дни,часове/  
1 година Словом : една година 
Осигурител :    Осигурен/Самоосигуряващ се : /п/ Финансов ревизор :/п/   
  (подпис и печат)                              (подпис)                  (име, фамилия,подпис и печат) 
Забележка : Осигурителният стаж се заверява при прекратяване на осигуряването или по искане на осигуреното лице за всяка календарна година до изтичане на 
следващата година. 
Данните се попълват четливо с черно (синьо) мастило или химикал         



Парични обезщетения за временна 
неработоспособност и бременност и раждане 

Парични обезщетения за отглеждане на 
малко дете 

Брой работни дни 

М
есец  Период          

от...  до... 
с право на 
парично 
обезщете-

ние 

без право 
на 

парично 
обезщете-

ние 

Парично 
обезщетение/ 

доход, от който е 
изчислено 

паричното обезщ.

Период          
от...  до... 

Брой 
работни 
дни 

Изплатена сума

Дата 
Подпис на 
финансовия 
ревизор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І от 01 до 31 вкл. 21   210       15.02.2007   

ІІ от 01 до 28 вкл. 20   200       15.03.2007   

ІІІ от 01 до 31 вкл. 22   220       20.04.2007   

ІV от 01 до 30 вкл. 20   200       21.05.2007   

V от 01 до 31 вкл. 20   200       19.06.2007   

VІ от 01 до 30 вкл. 22   220       18.07.2007   

VІІ от 01 до 31 вкл. 22   220       23.08.2007   

VІІІ от 01 до 31 вкл. 23   230       26.09.2007   

ІХ от 01 до 06 вкл. 3   30 от 07 до 30 вкл. 16 151,52 24.10.2007   

Х         от 01 до 31 вкл. 23 180 22.11.2007   

ХІ         от 01 до 30 вкл. 22 180 20.12.2007   

ХІІ         от 01 до 31 вкл. 18 180 15.01.2008   
          
Забелжка: Колони 5 и 8 се попълват само за лицата, чийто отпуск за временна неработоспособност и/или бременност и раждане и 
отглеждане на дете е започнал преди 1 януари 2007 г. и продължава без прекъсване и след тази дата. За периода от 1 януари 2000 г. до 31 
декември 2004 г. в колона 5 се попълва паричното обезщетение, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски, а за останалите 
периоди - доходът, от който е изчислено паричното обезщетение. 
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