
До/To Уникален регистрационен номер/Unique registration
number

Клон/Branch Дата и час на представяне/Date and hour of
submission

Юробанк България АД, 948
220590328068

28.02.2022 21:00:22

Адрес/Address

Подпис на наредителя / Signature of the ordering party

Платете на – име на получателя / Please pay to – name of the beneficiary
ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ВИДИН

 

IBAN на получателя / IBAN of the beneficiary
BG59IORT80488887375400

BIC на банката на получателя/BIC of the
beneficiary bank

IORTBGSF

При банка – име на банката на получателя/At bank – name of the bank of
beneficiary

'ИНВЕСТБАНК' АД клон ЦЕНТРАЛЕ

Вид плащане*** / Type of payment ***
581111

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за плащане от/към бюджета

PAYMENT ORDER/DEPOSIT SLIP
for payment from/to the budget

Вид валута
Type of currency

BGN

Сума
/Amount 

17.77

Основание за плащане / Reason for payment ДЗПО по граждански договори

Още пояснения / Additional comments

Вид* и номер на документа, по който се плаща / Type* and number of the
payment document 
 
9    |

Дата (ддммгггг) на документа / Date
(ddmmyyyy) of the document

---

Период, за който се плаща / Period for which payment is due
От дата / From date 01.02.2022 До дата / To date 28.02.2022

Задължено лице – наименование на юридическото лице или трите имена на
физическото лице 
Liable person – name of the corporate or individual

ФОНДАЦИЯ ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИ

 

БУЛСТАТ на задълженото лице / BULSTAT of the liable person
105560947

ЕГН на задълженото
лице / UCN of the
liable person

ЛНЧ на задълженото лице /
UFN of the liable person

Наредител – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Ordering party – name of the
corporate or individual

ФОНДАЦИЯ ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ФОН

IBAN на наредителя / IBAN of the ordering party
BG12BPBI79481061996801

BIC на банката на наредителя / BIC of the
bank of the ordering party

BPBIBGSF

Платежна система / Payment System
БИСЕРА

Такси** / Fees**
002

Дата на
изпълнение/Date of
execution

28.02.2022

Вид плащане*** 
Type of
payment***

0

* Вид документ / Type of
document

1 – декларация / declaration; 
2 – ревизионен акт / certificate of audit; 
3 – наказателно постановление / penal
decision 
4 – авансова вноска / advance installment 
5 – партиден номер на имот / estate batch
number 
6 – постановление за принудително
събиране / ordinance for forced collection 
9 – други / other

** Такси / Fees

1 – За сметка на наредителя / Our 

2 – Споделена (стандарт за местни преводи) 
     Share (standard for local payments) 

3 – За сметка на получателя / Beneficiary

*** Вид плащане / Type
of payment

Попълва се за сметки на
администратори на приходи и на
Централния бюджет 

Filled in for accounts of
administrators of income and of
Central budget

отпечатано от e-postbank.bg


