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ТАРИФА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ 
Счетоводна къща „Бордеро“ ЕООД 

ОБЩИ УСЛОВИЯ: 

1. Всички цени са с включен ДДС. 
2. Счетоводна къща Бордеро ЕООД си запазва правото да сключва договори на различни от 
посочените цени. 
3. Под "Документ" се разбира една счетоводна операция - приходна фактура, разходна 
фактура, банково движение. 
4. Под "Персонал" се разбира лице, което се осигурява от фирмата клиент. 
 

 

Обслужване на фирми без 
ДДС регистрация и с до 5 
човека персонал 

Основна 
дейност 
Търговия 

Основна 
дейност 
Услуги 

Основна 
дейност 
Производство 

Взимане и носене на 
документи  
от/до офис на 
клиента 

до 50 документа месечно 100 лв. 80 лв. по договаряне 25 лв. 
до 80 документа месечно 150 лв. 100 лв. по договаряне 25 лв. 
до 120 документа месечно 200 лв. 120 лв. по договаряне 25 лв. 
над 120 документа месечно по договаряне по договаряне по договаряне 25 лв.      

Обслужване на фирми, 
регистрирани по ДДС и с до 
5 човека персонал 

Основна 
дейност 
Търговия 

Основна 
дейност 
Услуги 

Основна 
дейност 
Производство 

Взимане и носене на 
документи  
от/до офис на 
клиента 

до 50 документа месечно 300 лв. 200 лв. по договаряне 25 лв. 
до 80 документа месечно 350 лв. 250 лв. по договаряне 25 лв. 
до 120 документа месечно 380 лв. 280 лв. по договаряне 25 лв. 
над 120 документа месечно по договаряне по договаряне по договаряне 25 лв.      

При персонал 6 и повече 
човека 

    

 
Брой персонал 

Увеличение на 
стандартната 
цена 

   

6-15 души 50 лв. 
   

16-25 души 80 лв. 
   

25-50 души 100 лв. 
   

над 50 души по договаряне 
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Услуги за фирми и физически 
лица, които не са клиенти 

Годишно 
приключване 

Данъчна 
декларация 

  

Оборот до 80 000 лв. и до 50 
документа 

200 лв. 30 лв. 
  

Оборот до 80 000 лв. и до 
100 документа 

250 лв. 30 лв. 
  

Оборот до 80 000 лв. и над 
100 документа 

по 
договаряне 

30 лв. 
  

Оборот над 80 000 лв. и до 
50 документа 

250 лв. 30 лв. 
  

Оборот над 80 000 лв. и до 
100 документа 

300 лв. 30 лв. 
  

Оборот над 80 000 лв. и над 
100 документа 

по 
договаряне 

30 лв. 
  

     

Консултации (на час) 30 лв. 
   

Данъчна декларация 30 лв. 
   

 

 

 

Не се колебайте да се свържете с нас – ще се съобразим с Вашите нужди и възможности! 


