
СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 

I. Име и адрес на предприятието 

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ 

Наименование на предприятието: 

Адрес за контакт (офис) : 

Област 

Община Район 

Град/село Код по ЕКАТТЕ 

Пощенски код 

Улица Номер 

Булевард Име на блок 

Ж. к. Вход 

Квартал Етаж 

Площад Апартамент 

Друго Пощ. кутия 

Електронна поща 

Интернет страница 

Мобилен телефон Факс 

Телефони 

II. Нестопанска дейност

Нестопанска дейност Код по 
КИД-2008 

Код по 
НКИД-2003 

177013359

ФОНДАЦИЯ СПАСИ БЪЛГАРИЯ

София (столица)

Столична

гр.София

р-н Младост

68134

1712

353

6

7

28

hristo.iliev@spasisofia.org

0888496360

Ж.К.МЛАДОСТ 3

94.99 91.3394.99 - Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани 
другаде



III. Място на извършване на дейността

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

Ако броя 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  Код по ЕКАТТЕ 

Район 

Поречие  Код на поречие 

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 

№ Опишете стопанските дейности, които е извършвало 
предприятието 

Относителен 
дял на нетните 

приходи от 
продажби през 

2020 г. в % 

Код по 
КИД-
2008 

Код по 
НКИД-
2003 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10
.

1

София (столица)

Столична

68134

Искър 0104

гр.София

р-н Младост



VI. Субекти на социалната икономика

Вашето предприятие субект на социалната икономика ли е? 

ДА  НЕ 

VII. Фамилен бизнес

Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие? 

ДА  НЕ 

Пол на лицето, което управлява фамилния бизнес: 

МЪЖ  ЖЕНА 

VIII. Задължение за независим финансов одит

Годишният финансов отчет на предприятието подлежи ли на задължителен независим финансов одит? 

ДА  НЕ 



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 2020 ГОДИНА

Отчетна единица: ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ФОНДАЦИЯ СПАСИ БЪЛГАРИЯ 177013359
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25 16
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33 16
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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 2020 ГОДИНА

Дата:

Ръководител:
 Съставител:

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

(име, презиме, фамилия) (телефон)

25

 

6

6

12

3

3

4

4



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)

 

17

17

16
16

Христо Димитров Илиев
Доника Юлианова Георгиева

Христо Димитров Илиев

30/06/2021

0888496360



Обл. Общ. Дейност Звено

Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата

Средства за 
работна 
заплата      

(в левове - 
цели числа)

Общо Общо
б 1 3 4

1000

1001
x x

1002 x

1003p

1010

1020

1030

1040

1050

1060

1070

1080

1090

1200 x x

1300

Код на 
реда

Брой Дни и часове 
на един нает

б 1 2

1810 x

1820 x

1840 x

1880 x

1910
в т.ч. от наетите на непълно работно време 1911

1920
в т.ч. от наетите на непълно работно време 1921

1930
в т.ч. от наетите на непълно работно време 1931

1940 x

в т.ч. от наетите на непълно работно време 1941 x

1912p x

1932p x

1922p x

Отработени дни от един нает на пълно работно време

Отработени часове за един отработен ден от наетите на пълно работно време

Отработени човекодни 

Неотработени човекодни за действително използван платен отпуск

Раздел 2. Движение и отработено време

а

Н
ал
ич
но
ст

, 
пр
ие
м
ан
е 
и 

на
пу
ск
ан
е Наличност по списък в началото на годината

Приети от началото на годината - общо

Неотработени човекочасове поради платен престой

Отработени човекочасове 

О
тр
аб
от
ен

o 
и 
пл
ат
ен
о 

вр
ем

е 
пр
ез

 г
од
ин
ат
а 

Напуснали през годината - общо

Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)

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

 - непреизчислени към пълна заетост 

 - преизчислени към пълна заетост - от код 1001

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

Машинни оператори и монтажници

Професии, неизискващи специална квалификация

Помощен административен персонал

Персонал, зает с услуги за населението,  търговията и охраната

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и 
рибното стопанство

Ръководители

Специалисти

Техници и приложни специалисти

от код 1001: жени x

от код 1001: мъже x

Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите 
и длъжностите от 01.01.2011 г.:

Отчетна единица:

Човекодни за действително използван платен отпуск от един нает на пълно работно време

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2020 ГОДИНА

Част I.  Наети лица по трудово и служебно правоотношение

Код на 
реда

Среден списъчен брой

Средна 
годишна 
заплата на 
един нает 
(левове)

в т.ч. жени
а 2

Наети лица по трудово или служебно правоотношение
(на пълно и непълно работно време)

в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство
(от код 1010 до код 1090)

ФОНДАЦИЯ СПАСИ БЪЛГАРИЯ 177013359

  

  

 
   

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Код на 
реда

От началото 
на годината
(в левове - 
цели числа)

В процент

б 1 2

3100
x

3120

3130

в т.ч.
3133

3140

3150

3160 x

3161 x

3162 x

3163 x

3170

3171 x

3172 x

3180 x

3190

3191 x

3192 x

3193 x

3194
x

б 1 3 4

1400

1500

1510

1530

1600

3300 х

 Дата: 

Ръководител: 

Съставител: 
(подпис)

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

(име,презиме,фамилия)

Раздел 3.  Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд

За задължително обществено осигуряване (вкл. здравно)

За доброволно осигуряване, за сметка на работодателя (вкл. здравно)

Разходи за обучение на персонала

Други разходи свързани с наетите лица

от
 

тя
х:

Н
ач
ис
л
ен
и 
ср
ед
ст
ва

 з
а

 р
аб
от
ещ

ит
е 
по

 т
р
уд
о
во

 и
 с
л
уж

е
б
н
о 

пр
ав
оо
тн
ош

ен
ие

а

Работна заплата - общо (код 3100 = код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150)
(код 3100 = код 1000 к.3)

Основна заплата за действително отработено време

в 
т.
ч.

Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по системите за 
заплащане на труда)

годишни, шестмесечни, тримесечни  премии, целеви награди, извънредни 
заплати и други еднократни възнаграждения

Възнаграждение за платен отпуск и платен престой

Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, 
професионален стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен или 
индивидуален трудов договор 

х

в т.ч. жени

Социални и  здравни осигуровки 

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

Разходи за 
възнаграж-

дения
(в левове -
цели числа)

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

а

Среден брой 
през 

годината

Код на 
реда

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор) 

Работещи собственици (без тези, включени в кодове 1000 и 1400)

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО

 по чл.200 ал.3 от КТ и чл.104 ал.4 от ЗДС

 по чл.222 ал.1 и 2 от КТ и чл.104 ал.1 и 2 от ЗДС

по чл.220 ал.1 и чл.225 от КТ и  104 ал.3 от ЗДС

в 
т.
ч.

Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")
(код 3170 = код 3171 + код 3172)

Други социални разходи и надбавки

Данък върху социалните разходи

2

Наети лица за допълнителен труд при друг работодател
(чл.111 от КТ)

Част II. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг 
работодател (по чл.111 от КТ) и работещи собственици

Средно 
годишно 

възнаграж-
дение на 
едно лице  
(левове)

Субсидии (компенсации), получени от работодателя за разходи за социални и 
здравни осигуровки (от код 3170)

Субсидии (компенсации), получени от работодателя за разходи за заплати (от код 3100)

 

 

 

 
 

 

  

 

 
5 3 12 306 2 461,20

 

 
 

2 538 20,62

30/06/2021

Христо Димитров Илиев
Доника Юлианова Георгиева

Христо Димитров Илиев 0888496360



СПРАВКА ЗА ЗАЕМИТЕ И НАЧИСЛЕНИТЕ ЛИХВИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ 
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

(Левове)

Институционални сектори и подсектори Код  на 
реда

Предоставени заеми Дължими заеми

Към 
31.12.2019 г.

Към 
31.12.2020 г.

Начислени
приходи 

от лихви за 
отчетния
период

Към 
31.12.2019 г.

Към 
31.12.2020 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

ФОНДАЦИЯ СПАСИ БЪЛГАРИЯ 177013359

      
      

      

      

      

      
      

      

      



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 
31.12.2019 г.

Към 
31.12.2020 г.

Начислени
приходи 

от лихви за 
отчетния
период

Към 
31.12.2019 г  .

Към 
31.12.2020 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

      

      

      

      

      

      

30/06/2021

Христо Димитров Илиев
Доника Юлианова Георгиева

Христо Димитров Илиев 0888496360


