
Приложение 4

~ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ь ЕИК по БУЛСТАТ/ТР Попълва се от приходната администрация

[(Л"~:';:;;'lJ!J~~=~~~:t/~г·
Община ~ '

Териториална дирекция на НАП .
теБ .
Входящ NQИ дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички предприятия с нестопанска цел (сдружения и фондации), на основание чл.
20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма
за 2015 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до З1 март 2015 година.

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за
статистиката и чл. 276 от ЗКПО.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиден-
циалност.

.
<,

NQ Наименование на формуляра Стр.

1. Справка за предприятието през 2014 година

2 Справка за местните единици за 20'14 година
----- __ о .•.•.... _ ..._ .._----_ .._._ ..__._-----

3. Счетоводен баланс към 31.12. 2014 година

4. Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2014 година

5. Отчет за приходите и разходите от стопанска ДеЙНОСТ за 2014 година
1-;---1---- _ .._-----"_._._-_ .._---------"---_"_-_ .._--_.----- -- 1-----

6. Отчет за собствения капигал за 2014 година

7. I Отчет за паричните потоци за 2014 годинаi _________________________ .__"._.___ "..___._.

8. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31 .12. 20'14 година

9. I Справка за приходите и разходите от лихви за 2014 годинв
---J------- .._---_ .._-_ -_ .._--- -_._------ .._--_._ .._ ....__ ._- -- -_._----

1О. I Справка за разходите за придобиване на дългстрайни материални активи за 1014 година

.~ .. .11. правка за платените данъци и такси през 20i4 година
._-

~ Справка за получените субсидии и инвестици~:~=~мо~\и и~звъ~_~е~lите разходи за 2014 година
--

~ 13 [Сор""" ШМ'"'''" , "Д"Ж''',"", разпредепени по институционални сектори >ЬМ3т.тз. 2014 СОД',,,_ _J_ __________________ ....____..._. ____ .___,,____.._._._____ ---...-.."----..---,, .

14.! Справка за притежаваните дългови ценни книжа ~ фи_~ан~~_~~~~ивати п_ои~.:~_итуциона~ни сектори към 31.12.2014 година
,

15. I Отчет за заетите лица, средствата за рвбогиэ заплата и дру:и разходи эа труп за 2014 година I

1--- 1--.------.-----------------"--" ..."------.."----."--.---------------.~----.--. i ---,
16. Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията ( нестопанска цел към 31.12. 2014 година

-- -----------------------------

17. ! Справка за научноизследователската и разеоина пейносг IНИРД) през 20141'Одина



СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

I ЕИК по БУЛСТАТ/ТР а

• Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
',. Попьпвасе в ТСБ.
". В първлга "летка се вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.

Район *

Град/село Код по ЕКАТТЕ**

J~----------------

1/з
I

Електронна поща

Код по
НКИД-200З"

1.Име и адрес на предприятието

Наименование на предприятието:

Област

Община

в този раздел се посочва преобладаващата нестопанска дейност, която определя и основната нестопанска дейност на предприятието .

Пощенски код

Улица Номер

Булевард Бпок

ж. к. Вход

Квартал Етаж

Ппощад Апартамент

Друго Пощенска кутия

Интернет страница

Мобилен телефон Факс н·,

Телефони ·,·н

'1.Нестопанска дейност

Код по
КИД-2008**

Нестопанска дейност



111.Място на извършване на дейността

На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва нестопанската си дейност?

Ако броят на местата е повече от 1, попълнете и съответния брой приложения "Данни за местните единици".

Населено място, В което предприятието извършва преобладаващата си дейност.

Област

Община

Град/село РайОн·L_ ~

Код по ЕКАТТР*

IV. В чия полза предприятието осъществява дейност
(съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел)

обществена

частна

V. Икономическа дейност
NQ i Опишете стопанските дейности, които е извършвало Относителен дял на нетните Код по КИД- Код по НКИД-

I предприятието приходи от продажби през 2008'* 200З'"
2014г.в %

1. I
i

2. I
3. I
4. I
5. I

I

б. I
.., I1.

В. I I
I

9 I
-~-_.
10. i

в този раздел се посочват само стопанските дейности, ако предприятието е извършвало такива през 2014 година. За тяхното описание
трябва да се използва Класификацията на икономическите дейности - КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на НСИ -
WW\N.t1si.bg.

VI. Социално предприятие

Вашето предприятие "социално предприятие" ли е?

D DДА НЕ

"Социалното предприятие" се определя като оператор в социалната икономика, чиято основна цел е постигането на положително
измеримо социално въздействие, а не генерирането на печалба в полза на собственици или акционери. В случай на разпределяне на
печалба между акционери и собственици социалното предприятие е въвело предварително определени процедури и правила за такова
разпределение. така че да не се накърнява постигането на основната му цел. То работи на пазара като предоставя социални услуги или
стоки на лица е неравностойно положение или използва метод на производство на стоки или успуги, в който е запожена социалната му
цел.

Предприятието Ви е "социално" когато:
1.Над 50% от печалбата се инвестира за постигането на социални цели:

- Подпомагане на социално уязвими групи и/или лица в изолация;
- Опазване на ОКОЛJ:iатасрепаг
-Социалноиновационнадейнос~
- Осъществяване на други дейности, предоставяне и/или производство на услуги и стоки със социална цел;
и/или

2. Над 30% от персонала е нает и поради принадлежността си към социално уязвима група.

" Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
"' Попълва се в К'Б.



ЕИК по БУЛСТАТ ПР

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

АКТИВ

Код на
Сума - хиллв.

Раздели, групи, статии реда текуща предходна
година година

а б 1 2

д. 3аписан, но невнесен капитал 01000

Б. Нетекущи (дълготрайни) активи

1. Нематериални активи

Продукти от развойна дейност 02110

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни 02120
права и активи

Търговска репутация 02130.__ . _.__ ..

Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане 02140

в т. Ч. предоставени аванси 02141

Общо за група 1 02100

11. Дълготрайни материални активи

Земи и сгради 02210

Земи 02211 чvvо зььо _.-
Сгради 02212

Машини, производствено оборудване и апаратура 02220 J f)D О J ООО
Сьоръжения и други 02230

.- '---
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане 02240

в т. Ч. предоставени аванси 02241_. ~ I D ООООбщо за група 11 02200 [О ООО--
111. Дългосрочни финансови активи

Акции и дялове в предприятия от група 02310
--

Предоставени заеми на предприятия от група 02320

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия 02330 ._-1-.--..--------
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия 02340

Дългосрочни инвестиции 02350

Други заеми 02360

Изкупени собствени акции номинална стойност 02370
----

Общо за група 111 02300

IV. Отсрочени данъци 02400
.._----_

Общо за раздел Б 02000 4ОDОО АО ьь»



ПАСИВ

Код на
Сума - ХИЛ.llВ.

Раздели, групи, статии
реда текуща предходна

година година
Н •• ________ ••

а б 1 2

Задължения към доставчици 07400

До 1 година 07401

Над 1 година 07402

Задължения по полици 07500

До 1 година 07501

Над 1 година 07502

Задължения към предприятия от група 07600

До 1 година 07601

Над 1 година 07602

Задължения. свързани с асоциирани и смесени предприятия 07700

До 1 година 07701 ._-----
Над 1 година 07702----

Други задължения 07800

До 1 година 07801

НдД 1 година 07802

в това число:

Към персонала 07810

До 1 година 07811

Над 1 година 07812

Осигурителни задължения 07820

До 1 година 07821

Над 1 година 07822 ._-
Данъчни задължения 07830

-----
До 1 година 07831

Над 1 година 07832

Общо за раздел В 07000 ..__ .__ ._-
До 1 година 07001

Над 1 година 07002
.г-------.--- ..

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди 08000
в това чиспо:

Финансирания 08001

Приходи за бъдещи периоди 08002

Сума на пасива (Д+Б+В+Г) 08500

Дата: I Ы. 03. 16 ]

~
lоm.сЬ9/ДЫ

(телефон)

РъководитеЛ:~~~~-Д~~7-~~~~~~ __ ~~~~~_'
Съставител:L/JI.~~!..J.~~_!:_~~~~f..!!!~У..____j~~fL:.~15J,;ь,'



ЕИК по БУЛСТАТ /ТР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА

Код на
Сума - хил. лв.

Наименование на разходите реда текуща предходна
година година

а б 1 2

1. Разходи за дейността ,(3 /~
А. Разходи за регламентирана дейност

Дарения 65511

Други разходи 65512 р{!) /1-
Общо за група А 65510 tlз 11
Б. Административни разходи " 65520

г-
О!} J~Общо за група 1 65500

11_Финансови разходи

Разходи за лихви 65611

Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 65612

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 65613

Други разходи по финансови операции 65614

Общо за група 11 65600

111.Извьнредни разходи 65700

IV. Загуба от стопанска дейност 65800

V. Общо разходи 65900 Р(З If.
VI. Резултат 65950

Всичко (Общо разходи + VI) 65990 J'3 Il-

Сума - хил. лв.

Наименование на приходите
Код на
реда текуща предходна

година година

а б 1 2
1.Приходи от дейността d.f /"А. Приходи от регламентирана дейност

--
Приходи от дарения под условие 66511

Приходи от дарения 6ез условие 66512 d р(,
Членски внос 66513

Други приходи ббS14 J.j 45
Общо за група 1 66500 '" 11-
11.Финансови приходи

Приходи ОТ лихви б6611

Приходи от съучастия 66612

Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти 66613

Положителни разлики от промяна на валутни курсове 66614

Други приходи от финансови операции 66615

Общо за група 11 66600

111.Извънредни приходи 66700

IV. Печалба от стопанска дейност 66800

V. Общо приходи 66900 JS fif.
VI. Резултат 66950

Всичко (Общо приходи + VI) 66990 J..5 0::1-



СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ; ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
СВЪРЗАНИ С ДАРЕНИЯ ЗА 2014 ГОДИНА

Раздел 1.Административни разходи по видове (код на реда 65520, кол.l) (Хил левове)

Видове Код на реда
Отчет за
годината

а 6 1

Административни разходи 60000 r/j
Разходи за материали 60100 5"

Канцеларски материали 60110

Горива и смазочни материали 60120

Резервни части и окомплектовка 60130
._-_ .... --_- ---

Други 60140 .5
Разходи за външни услуги 60200 Ь

в това число:

Застраховки 60210

ОТ тях: социални застраховки 60211

Данъци и такси 60220 ]
_ ..

в гч. данък сгради и данък върху превозните средства 60221

Платени суми по граждански договори и хонорари 60230
------- ...._--_ ..._

Наеми 60240

Съобщителни услуги 60250

Нает транспорт 60260

4
_.-

Осветление. отопление 60270

Вода 60280

Текущ ремонт 60290 !
в юва число на:

Сгради 60291
1-----

I
-

Машини и оборудване 60292

Рекламни дейности 60310 7
Консултантски дейности

1:0-
60320

Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции 60330

Разходи за заплати и други възнаграждения 60400 8
~

-'---'-
Разходи за осигуровки и надбавки 60500

Социални осигуровки 60510

Здравни осигуровки 60520

Надбавки , 60530

Фонд "Безработица" 60540

Други 60550
-------_ .. _.- f------.--
Други разходи 60600

Разходи за командировки 60610

в т. ч. задгранични 60611
--

~Други 60620

8 т. ч. разходи за амортизации 60621



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2014 ГОДИНА
(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност,

съгласно чл. 26, ал. 5 от 3акона за счетоводството)

Наименование на паричните потоци
Код на Текуща Предходна
реда година година

а б 1 2

1. Наличност на паричните средства в началото на периода 66200 ( I
11. Парични потоци от нестопанска дейност

А. Постъпления от нестопанска дейност

Попучени дарения под усповия 66211

Попучени дарения без условия 66212 ;; р(.

Постъпления от членски внос 66213

Постъппения от осигурителни предприятия 66214---_ .._-_._ .._-_ .._ .._._._-_.-. __ .."_._-_ ...__ ...-_"._._._--.--- f---
Попучени обезщетения за застраховане 66215

-------- ._----_ .. _---_ ... __ ._---_ ...... _-_ .. __ ._ .. _ .. -._--. __ .<_ .. __ ._- .-._--_ ...... __ ._ .

Постъппения от банкови и валутни операции. 66216
- ______ •• _ •• __ • ____ •• _ •• __ •__ •_____ ••• ___ •__ •• _о ____ •••• --_ ...._-_ .._--- ----;tзДруги постъпления 66217 45'.__ ._---_. __ ._------_._._ .._._ .._---_._--_._._--_. __ ..--_ .._.- е-.-----

-- (/({Общо за раздел А 66210 ':,.
_о •• _._ •• _ •• _._ •••• _. _________ •

Б. Плащания за нестопанска дейност _.__ ._----_._-----._-_.__ .__ ..._._._._.__ ...._--_._---------_ .._------_._ .._ .. ---_ .._-_._-
Изпnатени дарения 66221

.__ .._._._-_ ....._._--------------_.- _._----
~

--
Изплатени заплати 66222 5-- --_._ ..._._ ..._._.- .._._.__ .._.-_ .._.-_ ..-....__ ._.-._ .._--_ .._ ....._ .....~.._ . .__ ....__ ._.

iИзпnатени осигуровки 66223 .3
------_ .._----_._--_._----_._--------

Плащания по банкови и валутни операции 66224-----_.- -----_ ..._----_ ..._--------------------_. ----- -
LПлашания за услуги 66225 5-_ .._.__ ._------_ ..__ ._--_ .._._----_._-

~O :J.Други плащания 66226_._-----_._._._._ ...._ ..._ ...__ ._----_._._._ ..._. -_ .._---- ,(5Общо за раздел Б 66220 Ai-
--_._------_._-_._-----

В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност 66230-----_ ...__ ._._----------_ .._._-_._._-_._ .._._----

111. Парични потоци от 'стопанска дейност
--1--_._-_._---_._-_._--- ..__ ._....._ ..._-_._._-

А. Постъпления от стопанска дейност

Постъпления от продажба на активи и усnуги 66241

Постъпления от клиенти 66242

Постъпления от банкови и валутни операции 66243

Други постъпления 66244 5{ $--
Х яОбщо за раздел А 66240

Б. Плащания за стопанска дейност

Плащания за усnуги и за придобити активи 66251

Плащания към доставчици 66252

Изплатени данъци , 66253._-----_.
Плащания по 6анкови и ваnутни операции 66254

Други плащания 66255

06що за раздел Б 66250
-

В. Нетен паричен поток от стопанска дейност 66260

IV. Наличност на парични средства в края на периода 66300 ~ I
V. Изменение на паричните средства през периода 66400

(Хил левове)

дaTa:~

~
lй{Q&9~J

(телефон)



ЕИК по БУЛСТАТ ПР Обл. Общ. Дейност Звено

I I I I I I I III I I I I I I I I I

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

.И ДРУГИ РА3ХОДИ 3А ТРУД 3А 2014 ГОДИНА

Част 1.Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата

Среден списъчен
Средства за работна

Код на брой
заплата (в левове -

реда цели числа)

Общо в т.ч. жени Общо

а б 1 2 3

Наети лица по трудово или служебно правоотношение 1000 ( ( G ~:;ti((на пълно и непълно работно време)

в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 101О до код 1090) 1001 , ( х

от код 1001:жени 1002 х х

Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите

I ! ap/-Ifи длъжностите от 1.01.2011 Г.:

Ръководители 1010

Специалисти 1020 ., ( ;ег'
Техници и приложни специалисти 1030

Помощен административен персонал 1040

Персонал. зает с услуги за населението, търговияла и охраната 1050

Квалифицирани работници в селското. горското. ловното
1060и рибното стопанствог-- --

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 1070

Машинни оператори и монтажници 1080

Професии, неизискващи специална квалификация 1090
.._-

Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство

. - непреизчиспени към пълна заетост 1200 х

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001 1300

Раздел 2. Движение и отработено време

Код на
Брой

реда:-----
а б 1

,.: s: Наличност по списък в началото на годината 1810 I
(l)

u '" :r (о ~ '" Приети от началото на годината - общо 1820I ":т :2 u
s: (l) >-

Напуснали през годината - общо 1840с; s: <::

'" 0..'":r: <:: :r
~Наличност по списък в края на годината (код 181О + код 1820 - код 1840) 1880

1---

J.ЬJо м Отработени човекодни 1910
r (l) '"<IJ Q. ,_

В Т.ч.от наетите на непълно работно време 1911t- <:: '"о w :r
\о ::; S

Отработени човекочасове r109j)~(j)g: 1930
t- о.. ~
О '" в г.ч. от наетите на непълно работно време 1931



Раздел З. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

От началото
Код на на годината
реда (в левове-

цели числа)

а б 1

Работна заплата - общо (код 31ОО =код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150) р' Bllf(код 31ОО = код 1ооо к.3) 3100
о 1--' Il/hlJоо Основна заплата за действително отработено време 3120о
q
э-, Възнаграждение над основната заплатао,•...

(наднормено и премии по системите за заплащане на труда) 3130
о '"с s: --
'" :I: J I годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати•..• QJ

"" В т.ч.s 3
3" о '" и други еднократни възнаграждения 3133
~ ~ Възнаграждение за платен отпуск 3140 _J{I{J.. __о о\.о О

'" '" Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионаленQ_ro I)jg'" Q_ стаж, извънреден труд) по КТ, 3ДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов договор 3150м с
'" О Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО 3160 3ot; ,оо :I:•...\0

u '"~ :Е по чл. 200, ал. 3 от кт и чл. 104, ал. 4 от ЗДС 3161
Q_>'
u t::: j:: по ЧЛ.222,ал. 1 и 2 от КТ и чл. 104, ал. 1 и 2 от 3ДС 3162 зоqts; U
::: s: оо
Ф по чл. 220, ал. 1 и чл. 225 от КТ и чл. 104, ал.3 от ЗДС 3163с;
U
s: Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд"Безработица") 3170 d/~C~л;

Други социални разходи и надбавки 3180 »«
Данък върху социалните разходи 3190 (tf

Част 11.Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работо-
дател (по чл.," от КТ) и работещи собственици

Код на Среден брой в т.ч.
Разходи за възнаграж-

реда през годината жени
дения

(8 левове - цели числа)._._-
а б 1 2 3

Наети лица по договор за управление и контрол
(без тези, включени в кодове 1ооо, 1500 и 1600) 1400

_~_~аетилица по извънтрудови правоотношения (граждански договор) 1500

в т.ч. наети лица, които имат само граждански договор
--

и не работят при друг работодател 1510

Наети лица по ЧЛ.11·1от КТ за допълнителен труд 1530

Работещи собственици (без тези, включени в код 1ооо и код 1400) 1600 --
Социални и здравни осигуровки 3300 х х

Дата: I A~· '0'5. 15 I

I~::t
~ис)

~)6'i7f9';Ff,=f.f-::-J~
(телефон)

Ръководител: IСlЩ ~QCW~
Съставител: ~~ ~~q

(име, резиме. !l>амилия)
Лице за контакт: 1lf.LV!A?'1l. kcF'fI:!!:!l(;i{[()... ktlCf~~

(име, резиме, фамилия)



".

ЕИК по БУЛСТАТ ПР

СПРАВКА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ И ДОБРОВОЛНИТЕ СЪТРУДНИЦИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

Показатели Код на реда Брой

а б 1

Членове - общо 66270 <1#
- физически лица 66271 2
- юридически лица 66272

Доброволни сътрудници 66280

Отработени часове от доброволни сътрудници 66290

Д'''~

~
ОJlJ'~Wj]f-l

(телефон)

Справката се попълва от всички предприятия с нестопанска цел. Тя съдържа информация за техните членове и доброволни сътрудници
към края на отчетната 2014 година. На код 66270 се записва общият брой членове (физически и юридически лица) на съюзи, федерации,
сдружения, камари, асоциации, движения, клубове и др. като сбор от код 66271 и код 66272. На код 66271 се записва броят на членува-
щите физически лица, а на код 66272 - броят на юридическите лица - членове на съответната органивация с нестопанска цел. На код
66280 се записва броят на заетите на доброволни начала сътрудници в предприятията с нестопанска цел. Това са лица, работещи, без
да получават възнаграждение за положения труд. На код 66290 се посочват действително отработените часове на доброволно заетите
сътрудници за отчетната 2014 година. В случай, че предприятието не разполага с точна информация за техния брой, необходимо е да се
направи приблизителна оценка.
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