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Поnълв. се от приходната админис-траЦИR

8ходящ t.pи дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСПА
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

Данните в годиwния стчет аадейносттасе попълватот всички предприятия с нестопанска цел (сдружения и фондации),на основание чл.
20 от закона )З статистиката.

Представянетона годишния стчег эадейноспа еэадъmкмтеnно съгласно Законава статистиката,Националнатастатистическапрограма
)З 201Sг. и заксна зе корпоративното подоходно облагане (3КПО),в срок до 31 март 201Sгодина.

Неизnълнението на задълженмятаза попълване и представяне на годиwния отчет )З дейността се санкционира по чл. S2 от закона за
статистикатаи чл. 276 от ЗКnО.

Данните ваВашетопредприятие се ползват и защигаеаг съгласнодействащатанормативна уредщ като се гарантмратяхната конфиден-
циалност.

1. Спреекаэе предприятието през 2014 година

Наименованиена формуляра Стр.

2. Справка за местнитеединици за 2014 година

3. Счетоводенбелвнскъм 31.12.2014 година

4. Отчет]а приходите и разходитеот нестопанскадейност за 2014 година 1О

S. Отчетза приходите и разходитеот стопанска дейност]а 2014 година 13

6. Отчет за собствения капитал]а 2014 година 17

7. Отчет за паричните потоци за 2014 година 18

8. Справка 3з нетекущитеIдъ.nготраЙните)акrиви към 31.12.2014 годика 19

9. Справка Ja приходите и разходитеот ЛИХВИ)З2014 година 21

10. Справка)З раЭХОДите)Зпридобиване надълroтpaйни материалниакrиви)З 2014 година 22

11. Справка 3з матенитедакьци и такси пре32014 година 24

12. Справка Ja полученитесубсидии и инвестиционни помощи и извърwените разходи 3з 2014 година 26

13. Справка за вземаниятаи задълженията,разпределени по институционални сектори към 31.12.2014 година 28

14. Справказа притежаванитедьлгови ценни книжа и финансовидериваrn по институционалнисектори !съм31.12.2014година 32

1S. Отчет за заетителица,средстватаза работназаплатан други разходи за труд за 2014 година 34

16. Справка)З членоветеи доброволните сътрудници на предприятията с нестопанска целкъм 31.12.2014 година 38

17, Справка Ja наУЧНОИЗCl1едователскзтаи развойна дейност (НИРД)пре] 2014 година 39



СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 20,4 ГОДИНА

1. Име и адрес на предприRТМПО

I ЕИК по БУЛСТАТ/ТР
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HilMMeH08i1HM. на "редПР"Я1lll@ТО:

Район·

Адр&~аконтагКТ-7(ОFФ:;;_"''i-)'" ,--,j_.-:-;-----------------------,
Облест I JtА е &е l-C

::'::0 f§VjRi:ЩЬOnОЛ VЙ

Пощенски КОД [ШПJ
У,".. гl.-;,z:г-:;рrr-..ц-:-с-а---:и"-"""',г----------,
БулеваРд

Квартал

Площад

Друго

Код по ЕКАТТЕ••••

Номер ~

Блок C=J
Вход C=J
Етаж C=J

Апартамент C=J
Пощенска кутия C=J

Електронна поща

Интернет страница

Мобилен телефон I()П9 1.fJ! ,9J'/ I Факс •••

тепефона •••••

11.Нестопанска д.i1нОС'Т

НестОП_НСIuI дейност

8 то] •.•раздел се посочва преобладаващата нестопанска дейност, която определя и основната нестопанска дейност на предприятието .

• Пonъnва се само sa rp;1Д08eт.! CoфwI. nлoeдм. и Варш,.
··поп'ыIIIсI!IIтсБ в.
••.• В rrьpвaT;!IlUIeтu се алНСВiJ КОДЪТ 311 Нi!ЩИОн.aJ1НО и3БИpilНI!, •• 8ЪВ вгсратв- i'tOMepbt на телефонafф/lК<;а.



ш MJlCТoна МЗВ1>ршване на дейностп

н •• копко места (адрес, населено място) Вашето преДПРМJlТие ИJВ1>РWВiI~ си дейност1 0::::0
дко броят на местата е повече от 1, попълнете и съответния брой приложения.данни за местните единици~

Насепено MJlCТO,8 ко_то пр.ДПрИJlТИ_ТО ИSВ1>рwва преобладаващата си д_iilност.

06"0<> I V~tJek
06щ"н. I )Jo,/u{C<' /ИгО·ГZ-РО710vt-q.51:-

Район*~=---;:======~

Код по ЕКАТП"· '--- _j

JV. В ЧИJlпол)а предприятието OCl>щеавяаа дейност
(съгласно чл. 2. ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цеп)

У. Икономическа дейност

предприятието
Относителен дял на нетните Код по кид - Код по нкид-
приходи от продажби през 2008·· 2ООЗ·"

2014г.В %

Опишете ~дейности, които е извършвало

З. v
4.

5.

6.

7.

10.

8.

9.

в този раздел се посочват само стопанските дейности, ако предприятието е извършвало такива през 2014 година. За тяхното описание
трябва да се мэпопвва Класификацията на икономическите дейностм - КИД-2ОО8.която е публикувана на интернет страницата на НСИ-
www.nsi.bg.

VI. СОЦИilllНОпреДnРИJПМе

Вашето предприятие ••СОЦМill1НОпредПРИJПМII" пи е1

D DДА НЕ

.Социалното предприятие" се опредеЛR като оператор в социалната икономика, чиято основна цел е постиганего на положително
и)меримо социално въздействие, а не генеРИРАНето НАпеЧill16а. ПОIl)а на со6стаеници мли акционери. Вслучай на разпределяне на
печалба между акционери и собственици социалното предприятие е въвело предварително опредепени процедури и правила за такова
разпределение, така че да не се наКЪРНАва постигането на основната му цел. То работи на пазара като предоставя социални усlt)'ги ипи
стоки на пица в нераеностоинс попожение ИЛИизползва метод на производство на стоки или услyrи, в който е заложена социалната му
цел.

псёлприатчето Ви е .СОЦИllЛItO"когато:
1. над 50% от печалбата се инвестира за пестиганего на социални цели:

- ПОДПОм.ilг.Jнена социално уязвими групи и/или пица в ИJOлацкя;
- Опазване на околната среда;
• социеянсинсвециснне дейност;
- Осъществяааие на други дейности, предоставяне и/или производство на услyrи и стоки със социална цел;
и/или

2. Над ЗО% от персонала е нает н поради принааяежноспа СИКЪМсоциално уязвима група .

• попълва се саес за rpilДO~ Софкя. П1юв.дИ8"ВilJЖiI.
··ПОПЪn6дсе,ТСб.

http://www.nsi.bg.
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Наименование на разходите

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА

Сума-хм. ЛВ.

Други разходи по финансови операции

1. РаSХОДИ:S4 дейнOCТТiI

А. Ра:sходи sa реmамеНТИРilна дейност

Код на
реде

,;и

текуща предходна
година година

Дарения

Други разходи

Общо sa rРУПil А

Б. Административн,", раsходи

65511

65512

65510

65520

Разходи я ЛИХ8И

Общо 3.1 rpynal

11. ФИНilНСО8М РillJХОДИ

Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменfМ

Отрицателни разлики от промяна на 8aлyтtiи курсове

65500

65611

65612

65613

65614

Общо SiI група 11 65600

111.ИS8'ЬнреДНИ Рil3ХОДИ

'У. 3аryба от стопанска дейност

65700

65800

У. Общо раsходи 65900

VI. P_synтaT 65950

Сума - ХИЛ. ЛВ.

Всичко (Общо Рil3ХОДИ + VI) 65990

Наименование на приходите текуща предходна
година година

Други приходи от финансови опереЩИИ

1. ПРИХОДИ от дейността

Код на
реда

Положителни разликм от операции с финансови актмви и инструменти

'<'1

Приходи ОТ дарения под условие

А. Приходи от регламенПlР.Н. дейност

Приходи от дарения бе] условие

ЧленCIO:И ВНОС

Други приходи

66511

66512

66513

66514

Общо s. груп. I 66500

11.Фин.нсови ПРИХОДИ

Приходи ОТ лихви

Приходи от съучастия

Положктелни разликм от промяна на валутни курсове

66611

66612

66613

66614

Общо s. груп. 11

66615

66600

Ш. Иs,ьнрцни ПРИХОДИ

'У. Печa.nб. от стоп. нек. дейност

66700

•••••
У. Общо приходи 66900

YI. Реsynпт 66950

ВСИЧКО {Общо ПРИХОДИ + YI} •••••
10



Раздеn 1.Административнк раn:оди по видове (КОДна реда 65520, коn.1)

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

(Хил.левове)

в т. ч. разходи за амортизации

Видове

60000

Код на реда
Отчет за
годината

Административни ра:JХОДИ

РаЗХОДИ:Jаматериаnи 60100

Канцеларски материали

60130

60110

Горива и смазочни материали 60120

Резервни части и окомплекговка

Други 60140

60210

Раэходи эа вънwни уcnуrи 60200

60211

60220

Застраховки

в т.ч.данък сгради и данък върху превозните средства 60221

от тях: социални застраховки

Данъци и такси

Платени суми по граждански договори и хонорари 60230

Наеми 60240

Съобщителни услуги 60250

60280

Нает транспорт 60260

60290

Осеетление.стоолеиме 60270

всле

Сгради 60291

Текущ ремонт

Машини и оборудване

Рекламни дейности

Консултантски леаности 60З20

60292

60310

Раэходи ва осмryровки м надбавки

Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции БОЗ30

~P~"='=.Д=.="~'='~""='~~.=ДP=Y='.="='=H="=P'="'==.H=.='~~=---------------------~--'=O=40=O--+---;1--

Социални осигуровки

60520

60500 ..(~

Надбавки 60530

60510

Здравни осигуровки

Фонд 'Беэрабсгицв" 60540

Разходи за командировки 60610

Други 60550

вт.ч.задгранични 60611

Друти раэходи 60600--

Други 60620

60621

11



Ра.деn 11Ра.ходи •• дарения (КОД на реда 65511, кол.1) (Хил левове)

Код на реда
Отчет за

roдината

60700

60710

60711

60720

60730

60731

(Хил левове)

Код на реда
отчет за

roдината

60800

60810

60811

60820

60830

60831

60900

60910

60911

60920

60930

60931

Видове

Разходи за дарения

Дарения за частни лица

в т.ч. за чужбина

Дарения за правителствени организации

Дарения за предприятия, организации и дpyrи

вт.ч. за чужбина

P;!lJДen111Приходи от дарения

Видове

Приходи от дарения под условие (код 66511, кол.1)

Дарения от частни пица

в т.ч. от чужбина

в т.ч. от чужбина

Правителствени дарения и трансфери

Дарения от предприятмя, организации и други

Приходи от дарения беJ УCIIовие {КОД66512, хоn.1}

Дарения от частни пица

в Т.ч. от чужбина

в Т.ч. от чужбина

Правителствени дарения и трансфери

Даpe:tiия от предприятия, организации и дpyrи

12
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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 Закона за счетоводството)
{Хил. левове)

Код на Текуща Предходна

реда година година

66200

66211

66212

66213

66214

66215

66216

66217 .z4 ц,
66210 "и -<ь
66221

66222 Н 'f
66223 ~ г
66224

66225 ч. %
бб22б f r
66220 "и гс
66230

66241

66242

66243

66244

66240

66251

66252

66253

66254

66255

66250

66260

66'00

•••••

Наименование на паричните потоци

1. Наличност на паричните средства в началото на периода

11.Парични потоци от нестопанска дейност

Получени дарения ПОД условия

А. Постъпления от нестопанска деlirНОСТ

Получени дарения без условия

Постъпления от членски внос

Постъпления от осигурителни предприятия

Получени обезщетения за застраховане

Постъпления от банкови и валутни операции

Други постъплен мя

Общо за раздеn А

Б. П,nащания за нестопанска дейност

Изплатени дарения

Изплатени заплати

Изплатени осигуровки

Плащания по банкови и валутни операции

Плащания за услуги

Други плащания

Общо ва pasдe.n Б

В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност

Постъпления от продажба на активи и услyrи

111.Парични потоци от стопанска дейност

А. Постъпления от стопанска дейност

Постъпления от клиенти

Постъпления от банкови и валутни операции

Други постъпления

Общо за pasдe,n А

Б. nЛащания:n стопанска дейност

Плащания за услyrм и за придобити активи

Плащания към доставчици

Изплатени данъци

Плащания по банкови и валутни операции

Дpyrм плащания

Общо за раsдеп Б

В. Нетен паричен поток от стопанска дейност

IV. Напичност на парични средства в края на периода

У. И:sменение на пармчнмте средства пре3 периода

18

I~Iwi;1,,;z 9Ю
(телефон)
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СПРАВКА
ЗА ПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

ВАЖНО: Данните се попълват в левове - чели числа
(Левове)

Показатели Код на реда
Платени СУМИ-

левове, цели числа

Данъци и такси.l •• прево:sни среДСТВ.

Такса при регистрация на ПЪТНИ превозни средства 8461

8462

8469
8463

8464

8465

8471

8472

8473

847. {'1
8475

847.

8481

848.

8482

8483

848.

8485

8491

8492

8493

C=:::J

в Т. Ч. данък върху корабите, вписани в регистрите на българските пристанища и
въздухомаватеnните средства, вписани в държавння регистър на Р България ва гражданските
въздухоплавателни средства

Данък върху превозните средства

Данък върху разходите, свързани с експлоатацията на мпс. използвани за управленска дейност

пътна такса (винетка) - закупени 8 България

Данък върху нетния тонаж на корабите по Закона ва корпоративното подоходно облагане

ПЛilТ.НИ суми .•• ааМЪрсиВilН. на ОКOI1НiПil среда

за замърсяване на въздуха (Закон за чистотата на атмосферния въздух)

за замърсяване на водите (по Тарифата за таксите, Закон за водите)

ПРОДУКТО8атакса (Закон ва управление на оmадъците)

Такса смет (Закон за местните данъци и такси)

По Закона за защитените територии

По Закона за лечебните растения

Пп_т.ни суми J,.1 ПОПJ •• Н.н. ре<урси

Ползване на водни ресурса- за водовземане (ло Тарифата за таксите)

Ползване на воден обект за наносни отложения от повърхностните води (по Тарифата за таксите)

Добив на кармерни материали

Загорите

за събиране на билки

Платени такси за стопански риболов по Закона ва рибарство и аквакултури

Дрyrи данъци и "КСМ

Данък върху прелстаеигелниге разходи rю Закона ва корпоративното ЛОДОХОДнооблагане

Данък върху социалните разходи по закона ва корпоративното ПОДОКОДнооблагане

Данък върху недвижимите имоПl по закона ва местните данъци и такси

Дек.n_РИРJlм. че npe:l1014 r. не съм МJlЩ&П"кс .• смет

2.

дшl ,!21~

I,bll
WE1a19W

(телефон)
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Показатели

СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2014 ГОДИНА

получени субсидии

Коднаре:да Сума - ХИЛ. Л6.

2500

2510

2511

2512

2520

2521

2522

2600

2610

2700 П
2710

- от правителството

Субсидии върху продуктите

- от Европейския съюз-

Субсидии върху производството

- от праsитеЛСТ80ТО

- от Европейския съюз-

Получени инвестиционни помощи

в Т.Ч. от Европейския съюз-

ИЗ8'Ършени общо piiHXOAM, ПОДnI!*4ЩИ на фмнаНСlllран. СЪС субсидии

в Т.Ч. от Европейския съюз"

• По програми, администрирани от Националния фОНД КЪМ МФ, Разплашателната агенция КЪМ ДФ.Земеделие- и други програми на

Европейския съюз.

2б

Дата: I 02.~
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1 Обл. 1 Общ. 1 Дейн"" Iз,ено 1

Част 1. Наети .пица по ТРУДО80 М cnум.бно правоотноwение
Ра:.деn 1. Среден списъчен брой и начиcnени средст.а sa работн. sannaтa

ОТЧЕТ ЗА 3АЕТИТЕЛИЦА,. СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2014 ГОДИНА

Код на
реда

Среден списъчен
брой

Общо

Средства за работна
3аплата(В левове-

цели числа)

Общо

НаеТ\1 пица по ТРУДОВО иnи служебно правоотношение
(на ПЪЛНО и непълно работно време)

8 т.ч. без лицата 8 отускпо майчинство (от код lQIOAO КОД 1090)

ОТ КОД 1001: жени

Наетите от КОД 1001 по Нецвсиавна класификация на професиите
и Д11'ЪЖНocmтe от 1.01.2011 Г~

Ръководители

Специалисти

Техници и приложни специалисти

1000 г. .t 8З~9
1001 .-t ..t
1002 R,j,;(_':f

1010

1020 d _( S/:l./f
1030 '" ,{ .?~O5
1040

1050

1060

1070

1080

1090

1200

1300

Помощен администра-rnвен персонал

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

Машинни оператори и монтажници

Професии, неизискващи специална квалиФикация

Наети лица на непълно работно време без вицага в Oтny<:Kпо майчинство

- непреиачмсленм към пълна заетост

-премачмслени КЪМ пълна заетост - от код 1001

Раздел 2. Движение и отработено време

Код на
реда

Брой

Наличност по списък в началото на годинап 1810 1.
Приети от началото на годината - общо

Напуснали през годината - общо

1820

1840

ВТ.ч. от наетите на непълно работно време

1880 .lНаличнod по списък в края на годинап (код 1810 + код 1820- код 1840)

Отработени човекодни

Отработени човекочасове

в т.ч. от наетите на непълно работно време

1910 э 11j
1911

1930 :1ОБ 1-(
1931



Раздел 3. Начислени средст.а за работна sаплата и други раsходи s. труд н. работодател"

От началото
Код на на ГОДнната
реда [в певове-

целн числа)

Работна заплата - общо (код 31ОО=код 3120+ КОД3130 + код 3140 + код 3150)
(код 3100 '" код 1000 к.3)

5 ~ Възнаграждение за матен ОТПУСК
1~ Допълнителни и дpyrм възнаграждения (за нощен труд. работа на смени, професионален
:::: g. стаж, извънреден труд) па КТ, здс. дpyr закон, колективен иnи индивидуален трудов яогоес~l ~~~'~Щ~~~'Н~Н'="~О~~~,3~Д~С~НК~С=О~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

g ~ почл.200,ап.30тКТичл.104,ал.40ТЗДС

~ s ~ почл.222,ал.1и20тКТичл.104,ал.1и20ТЗДС

j соци;:ич:,~::ванл~ ~:::::::::~:~:'~::~зработица1

Други социални разходи и надбавки

g Основна заплата за действително отработено време

~ Възнаграждение над основната замата
g ~ (наднормено и премии по системите за заплащане на труда)

~ ~o~ I годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати
::::J и други еднократни възнаграждения

Данък върху социапните разходи

Код на Среден брой
реда през годината

Част 11.Наети лица по договор s. управление и контрол, ИS8Ънтрудо.и пра.оотноwения, допълнмтеnен труд при друг работо-
дател (по чл.111 от КТ) и работещи собственици

Разходи за възнаграж-
дения

(впевове-целичиc:nа)

3300

Наети пица по извънтрудови прааоотношенвя (граждански договор) 1500

Наети лица по договор за управление и контрол
(без тези, включени в кодове 1000, 1500 и 1600) 1400

в т.ч. наети лица, които имат само граждански договор
и не работят при друг работодател 1510

Наети лица по ЧЛ.111от кт за допълнитепен труд 1530

Работещисобственици (без тези, включени в код 1000 и код 1400) 1600

Социални и здравни осигуровки

3s
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СПРАВКА 3А ЧЛЕНОВЕТЕ И ДОБРОВОЛНИТЕ СЪТРУДНИЦИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

Показатели Код на реда Брой

66270 I/}./
66271 6-1
66272

66280 -'М
66290 1:0)0#

чпевеее- общо

- физически пица

- IOJЖДически лица

Добро.опкм С1отруднмци
Отработени часове от добро.оnнм СЪТРУДНИЧИ

Справката се попьява от ВСИЧКИ предприятия с нестопанска цел. ТЯ съдържа информация за техните членове и доброволни сътрудници
КЪМ края на отчетната 2014 rОДина, На КОД 66270 се записва общият брой членове (физически и юридически лица) на СЪЮЗ!'!,федерации,
сдружения, камари, асоциации, движеНИR, клубове и др. като сбор от КОД 662~ и КОД 66272. На код 66271 се записва броят на чаенува-
щите Физически лица, а на КОД 66272 - броят на юридическите лица - членове на съответната организация с нестопанска цел. На КОД
66280 се ваписва 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 добровопно заетите
СЪТРУДНИЦИ)1l отчетната 2014 rодина. 8 cnучай. че предприятието не разполага с точна информация за техния брой, необходимо е да се
направи прибпизитепна оценка.

за
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