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0 НАЦИОНАЛЕН (ТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ тррюлнц

101635623

ДЕКЛАРАЦИЯ

Елена Васкова Бацалова
ОТ ...........................................................................................................................

трите имена на управителя (ръководителя,президента) на предприятието

В качеството си на управител (ръководител, президент) на

СДРУЖЕНИЕУЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ТРЕТО ОУ БР. МИЛАДИНОВИ
..............................................................................................................................

наименование на ПРСДПРИЯТИЕТО

г .Го е елчев,обл.Благоевг ,об .Го е елчевсадрес на управление...в....ч..!д ...........................р?“ .....Ч....ц....д. ...................................
област, община, град/село

декларирам, че през отчетната 2019 г. предприятието:

Х не е осъществявалодейност по смисъла на Закона за счетоводството

е осъществявалодейност, но приходите и разходите за дейността са под 500 лева

ПОСЛЕДНд актуална ИКОНОМИЧ6СК3дейност*, СЪГЛдСНО
- Код по КИД-2008

Класификацията на икономическите деиности
Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде 94.99

* В случай, че предприятието не е стартирало дейността си, се посочва заявената при вписването в ТР
основна дейност.

Моля, отбележетес ХПоследна актуална преобладаващаформа на собственост само един отговор
Държавна
Общинска
ЧдСТНд на местно ЛИЦЕ
ЧЗСТНд на чуждестранноЛИЦЕ
ЧЗСТНд Нд неправителственаОРГЗНИЗЗЦИЯ Х

нает“Шта-
Подписът не се

ата: 10/01/2020 .
-д Декларатор. дчете съгласно ЗЗЛЕд:|

Телефон: 075150302
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ЕИК 101635623
РеСПОНДЕНТ СДРУЖЕНИЕУЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСГВОПРИ ТРЕГО ОУ БР. МИЛАДИНОВИ

Търговско наименование УН ПРИ ТРЕТО ОУ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Справки

Проблеми

Служебнаинформация

"9 ;Бланка (справка) [Състояние [Код на бланка [

1 Декларация за предприятие с приходи и разходи под 500 лева или без
„ ЕКЛР

деиност през 2019 година . д
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Потребител: 101635623, УЧИЛИЩНОНАСТОЯТЕЛСТВО

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЗ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ЕИК по БУЛСТАТ/ТРРЮЛНЦ:101635623

* Назад към отчетите ; ”За За печат

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Елена Васкова Бацалова
трите имена на управителя (ръководителя, президента) на предприятието

В качеството си на управител (ръководител, президент) на СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ТРЕТО ОУ БР.
МИЛАДИНОВИ декларирам, че през отчетната 2019 г. предприятието:

Не е извършвало дейност по смисъла на Закона за счетоводството

Населено място (седалище)

Област Благоевград
Община Гоце Делчев

Код по ЕКАТГЕ 17395

Населено място гр.Гоце делчев

„ „ КИ -
Последнаактуална икономическа деиност сьгласно Класификациятана икономическитедеиности Код5508 д

94.99Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифициранидругаде

Последна преобладаваща форма на собственост: Часта на неправителствена организация

дата 10/01/2020
Тел. за контакт 075150302
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