
Наименование на разходите Код на   
реда

Сума - хил. лв.

текуща
година

 предходна 
година

а б 1 2

I. Разходи за дейността

А.  Разходи за регламентирана дейност

 Дарения 65511

 Други разходи 65512

Общо за група А 65510

Б. Административни разходи 65520

Общо  за група I 65500

II. 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 II 65600

III. Загуба от стопанска дейност 65800

IV. Общо разходи 65900

V. Резултат 65950

Всичко (Общо разходи + V) 65990

Наименование на приходите Код на   
реда

Сума - хил. лв.

 текуща
година

 предходна 
година

 а б 1 2
I. Приходи от дейността

А. Приходи от регламентирана дейност

Приходи от дарения под условие 66511

Приходи от дарения без условие 66512

Членски внос 66513

Други приходи 66514

Общо за група I 66500

II. Финансови приходи

Приходи от лихви 66611

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 II 66600

III. Печалба от стопанска дейност 66800

IV. Общо приходи 66900

V. Резултат 66950

Всичко (Общо приходи + V) 66990

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА

Отчетна единица: ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ



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

Видове Код на реда Отчет за 
годината

а б 1

Административни разходи 60000

 Разходи за материали 60100

    Канцеларски материали 60110

    Горива и смазочни материали 60120

    Резервни части и окомплектовка 60130

    Други 60140

Разходи за външни услуги 60200

         в това число:

 Застраховки 60210

    от тях: социални застраховки 60211

 Данъци и такси 60220

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

 Платени суми по граждански договори и хонорари 60230

 Наеми 60240

 Съобщителни услуги 60250

 Нает транспорт 60260

 Осветление, отопление 60270

 Вода 60280

 Текущ ремонт 60290

    в това число на:

    Сгради 60291

    Машини и оборудване 60292

 Рекламни дейности 60310

 Консултантски дейности 60320

 Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции 60330

Разходи за заплати и други възнаграждения 60400

 Разходи за осигуровки и надбавки 60500

 Социални осигуровки 60510

 Здравни осигуровки 60520

 Надбавки 60530

 Фонд “Безработица” 60540

 Други 60550

Други разходи 60600

  Разходи за командировки 60610

    в т. ч. задгранични 60611

  Други 60620

    в т. ч. разходи за амортизации 60621

СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ; ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 
СВЪРЗАНИ С ДАРЕНИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

Дата:

Ръководител:
 Съставител:

(име, презиме, фамилия) (подпис)
Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия) (телефон)



Раздел ІІ. Разходи за дарения (код  на реда 65511, кол.1) (Хил. левове)

Видове Код на реда Отчет за 
годината

а б 1

Разходи за дарения 60700

      Дарения за частни лица 60710

         в т.ч. за чужбина 60711

      Дарения за  правителствени организации 60720

      Дарения за предприятия, организации и други 60730

         в т.ч. за чужбина 60731

Раздел ІІІ. Приходи от дарения (Хил. левове)

Видове Код на реда Отчет за 
годината

а б 1

 Приходи от дарения под условие (код 66511, кол.1) 60800

      Дарения от частни лица 60810

        в т.ч. от чужбина 60811

      Правителствени дарения и трансфери 60820

      Дарения от предприятия, организации и други 60830

         в т.ч. от чужбина 60831

Приходи от дарения без условие (код 66512, кол.1) 60900

      Дарения от частни лица 60910

        в т.ч. от чужбина 60911

      Правителствени дарения и трансфери 60920

      Дарения от предприятия, организации и други 60930

         в т.ч. от чужбина 60931

Дата:

Ръководител:
 Съставител:

(име, презиме, фамилия) (подпис)
Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия) (телефон)



СПРАВКА ЗА ЗАЕМИТЕ И НАЧИСЛЕНИТЕ ЛИХВИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ 
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

(Левове)

Институционални сектори и подсектори Код  на 
реда

Предоставени заеми Дължими заеми

Към 
31.12.2018 г.

Към 
31.12.2019 г.

Начислени
приходи 

от лихви за 
отчетния
период

Към 
31.12.2018 г.

Към 
31.12.2019 г.

Начислени
разходи за 

лихви за 
отчетния
период

а б 1 2 3 4 5 6
Общо - резидентен и нерезидентен сектор 200000

Резидентен сектор 210000
Нефинансови  предприятия 210110
Финансови предприятия 210120

Депозитни институции, без 
централната банка (Търговски банки) 210121
Фондове на паричния пазар (ФПП) 210122
Инвестиционни фондове, различни от 
тези на паричния пазар 210123
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове 210124
Финансови спомагателни организации 210125
Каптивни финансови институции и 
заемодатели 210126
Застрахователни (осигурителни) 
дружества (ЗД) 210127
Пенсионни фондове (ПФ) 210128

Държавно управление 210130
Централно държавно управление (без 
фондовете за социална сигурност) 210131
Местно държавно управление (без 
фондовете за социална сигурност) 210132
Социалноосигурителни   фондове 210133

Домакинства 210140
Нетърговски организации, 
обслужващи домакинствата (НТООД) 210150

Нерезидентен сектор (Останал свят) 220000
Държави членки, институции и органи 
на Европейския съюз 221000

Еврозона 221100
Нефинансови  предприятия 221110
Финансови предприятия 221120

Депозитни институции, без 
централната банка (Търговски банки) 221121
Други финансови посредници, без

221122
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове

Държавно управление 221130
Централно държавно управление (без 
фондовете за социална сигурност) 221131
Местно държавно управление (без 
фондовете за социална сигурност) 221132
Социалноосигурителни фондове 221133

Отчетна единица: ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ



Дата:

Ръководител:
 Съставител:

(име, презиме, фамилия) (подпис)
Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия) (телефон)

(Левове)

Институционални сектори и подсектори Код  на 
реда

Предоставени заеми Дължими заеми

Към 
31.12.2018 г.

Към 
31.12.2019 г.

Начислени
приходи 

от лихви за 
отчетния
период

Към 
31.12.2018 г .

Към 
31.12.2019 г.

Начислени
разходи за 

лихви за 
отчетния
период

а б 1 2 3 4 5 6

Домакинства 221140
Нетърговски организации, 
обслужващи домакинствата (НТООД) 221150

Страни от ЕС, извън Еврозоната 221200
Нефинансови  предприятия 221210
Финансови предприятия 221220

Депозитни институции, без 
централната банка (Търговски банки) 221221
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове 221222

Държавно управление 221230
Централно държавно управление (без 
фондовете за социална сигурност) 221231
Местно държавно управление (без 
фондовете за социална сигурност) 221232
Социалноосигурителни фондове 221233

Домакинства 221240
Нетърговски организации, 
обслужващи домакинствата (НТООД) 221250

Държави, които не са членки на
ЕС, и нерезидентни международни
организации в Европейския съюз 222000

Нефинансови предприятия 222110
Финансови предприятия 222120

Депозитни институции, без 
централната банка (Търговски банки) 222121
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове 222122

Държавно управление 222130
Централно държавно управление (без 
фондовете за социална сигурност) 222131
Местно държавно управление (без 
фондовете за социална сигурност) 222132
Социалноосигурителни фондове 222133

Домакинства 222140
Нетърговски организации, 
обслужващи домакинствата (НТООД) 222150

Декларирам, че нямам предоставени заеми

Декларирам, че нямам дължими заеми



УКАЗАНИЯ

Справката се попълва от всички единици. 
Съдържанието на информацията се отнася за наличностите на предоставените заеми (кол. 1 и 2) към края на отчетния период, начислените 
за отчетния период приходи от лихви (кол. 3), наличностите за дължими заеми ( кол. 4 и 5 ) към края на отчетния период и начислените 
за отчетния период разходи за лихви ( кол. 6). Данните се попълват в стойност - лева. 

ДЕФИНИЦИИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ 

Резидентен сектор 
Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на 
основен икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където 
дадена единица извършва икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период 
от време (една година или повече). Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно 
основание собственикът да има център на основен икономически интерес в тази държава 

Сектор “Нефинансови предприятия” 
Сектор „Нефинансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни 
производители и чиято основна дейност е производството на стоки и нефинансови услуги. Сектор „Нефинансови предприятия“ включва 
също и нефинансови квазикорпорации . 

Сектор “Финансови предприятия” 
“Сектор „Финансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни 
производители и чиято основна дейност е предоставянето на финансови услуги. Тези институционални единици обхващат всички 
корпоративни предприятия и квазикорпорации, които се занимават главно с: 
- финансово посредничество (финансови посредници); 
- спомагателни финансови дейности (финансови спомагателни организации). 
Включват се и институционалните единици, които предоставят финансови услуги, когато повечето от активите или пасивите им не се 
търгуват на свободните пазари. 

Централна банка 
Подсекторът включва Българската народна банка, чиято основна функция е емитиране на парични средства, поддържане вътрешната и 
външната стабилност на националната парична единица и управление на международните резерви на страната. 

Депозитни институции, без централната банка (Търговски банки) 
Подсекторът включва всички финансови предприятия, които са основно ангажирани с финансово посредничество и чието задължение 
е да получават депозити и/или близки заместители на депозити от други институционални единици, различни от парично-финансови 
предприятия, както и да дават заеми и/или да инвестират в ценни книжа за своя собствена сметка. Този подсектор включва всички 
търговски банки. 

Фондове на паричния пазар (ФПП) 
В подсектор “Фондове на паричния пазар “ се класифицират следните финансови посредници: инвестиционни фондове, включително 
инвестиционни тръстове, дялови тръстове и други колективни инвестиционни схеми, чиито акции или дялови единици са близки 
заместители на депозитите. 

Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар 
Инвестиционните фондове, различни от тези на паричния пазар, включват инвестиционни тръстове, дялови тръстове и други колективни 
инвестиционни схеми, чиито акции или дялови единици не се смятат за близки заместители на депозитите. 

Други финансови посредници, без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове 
Подсектор „Други финансови посредници, без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове“ се състои от 
всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са основно ангажирани с финансово посредничество, като натрупват пасиви 
във форма, различна от валута, депозити или дялове в инвестиционни фондове, или са във връзка със застрахователни, пенсионни 
и стандартни гаранционни схеми от институционалните единици. Подсектор „Други финансови посредници, без застрахователните 
(осигурителните) дружества и пенсионните фондове“ е допълнително разделен на подсектори, състоящи се от финансови предприятия 
за секюритизация, посредници на ценни книжа и деривати, финансови предприятия, занимаващи се с кредитиране и специализирани 
финансови предприятия. 

Финансови спомагателни организации 
Подсектор „Финансови спомагателни организации“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са основно 
ангажирани с дейности, тясно свързани с финансовото посредничество, но които сами по себе си не са финансови посредници. 

Каптивни финансови институции и заемодатели 
Подсектор „Каптивни финансови институции и заемодатели“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които не 
са ангажирани нито с финансово посредничество, нито с предоставяне на спомагателни финансови услуги, и по-голямата част от чиито 
активи или пасиви не се търгуват на свободните пазари. 

Застрахователни (осигурителни) дружества (ЗД) 
Подсектор „Застрахователни (осигурителни) дружества“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са 
основно ангажирани с финансово посредничество като следствие от обединяване на рискове, главно под формата на пряко застраховане 
или презастраховане . 



Пенсионни фондове (ПФ) 
Подсектор „Пенсионни фондове“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са основно ангажирани с 
финансово посредничество като следствие от обединяване на социалните рискове и потребности на осигурените лица (социално 
осигуряване). Пенсионните фондове, като социалноосигурителни схеми, осигуряват доходи при пенсиониране, а също и плащания при 
смърт и инвалидност. 

Сектор “Държавно управление” 
В сектор “Държавно управление” се включват всички институционални единици, които са други непазарни производители. Продуктът им 
е предназначен за индивидуално и колективно потребление и главно е финансиран от задължителни плащания, направени от единиците, 
принадлежащи на другите сектори и/или всички институционални единици основно са ангажирани в преразпределение на националния 
доход и богатство. 

Централно държавно управление 
Централно държавно управление включва: Народно събрание, министерства, включително Министерски съвет като независима единица, 
агенции, които са независими юридически лица, Българска академия на науките и други автономни изследователски и научни институции, 
Българска национална телевизия и Българско национално радио. 

Местно държавно управление 
Местно държавно управление включва всички общини като единици на публичната администрация. 

Социалноосигурителни фондове 
Социалноосигурителните фондове включват институционални единици, които управляват социалноосигурителни схеми - Национален 
осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса, Учителски пенсионен фонд. 

Сектор “Домакинства” 
Сектор “Домакинства” включва лица или групи от лица като потребители и производители на стоки предимно за собствена крайна 
употреба; еднолични търговци, водещи едностранни счетоводни записвания с до 10 наети лица. 

Сектор “Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)” 
Сектор “Организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата” се състои от институции и отделни юридически лица, които 
обслужват домакинствата. Секторът включва: синдикати, политически партии, фондации, сдружения, църковни и религиозни общества, 
читалища и други. 

Нерезидентен сектор (Останал свят) 
Сектор “Останал свят” се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или 
имащи други икономически връзки с резидентни единици. 

Европейски съюз 
Други страни и международни организации



Показатели Код на реда Брой

а б 1

Членове - общо 66270

- физически лица 66271

- юридически лица 66272

Доброволни сътрудници 66280

Отработени часове от доброволни сътрудници 66290

Справката се попълва от всички предприятия с нестопанска цел. Тя съдържа информация за техните членове и доброволни 
сътрудници към края на отчетната 2019 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 организация 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 2019 година. В случай, че предприятието не разполага с точна информация за техния 
брой, необходимо е да се направи приблизителна оценка.

Дата:

Ръководител:
 Съставител:

(име,презиме,фамилия) (подпис)
Лице за контакт:

(име,презиме,фамилия) (телефон)

СПРАВКА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ И ДОБРОВОЛНИТЕ СЪТРУДНИЦИ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

Отчетна единица: ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ
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