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ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ 

ИНИЦИАТИВИ  

Д О К Л А Д  

за извършената дейност през 2014 год. 

I. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

Фондация „Български институт за правни инициативи" (БИПИ) е 

регистрирана от Софийски градски съд на 06.03.2006 год. по фирмено дело № 

2037/2006 год. като фондация — юридическо лице с нестопанска цел за 

осъществяване на дейност  в обществена полза. 

Фондацията е вписана в Централния регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 

20060619004. 

Фондацията е регистрирана в Национална агенция за приходите под № 

2220151657 от Териториална  дирекция — София, Офис Център. 

Фондацията е регистрирана от Агенция по вписванията, регистър БУЛСТАТ 

под № 175054881. 

През отчетния период във Фондацията бяха осъществени промени на 

управленско ниво. Програмният директор Христо Любомиров Иванов беше 

освободен от тази длъжност поради влизането му в изпълнителната власт. В 

състава на Настоятелството на мястото на Йонко Миладинов Грозев беше избран 

проф. Пенчо Стоянов Пенев. Така към настоящия момент съставът е: 

 1. Владислав Петров Славов; 

2. адв. Даниела Доковска; 

3. Биляна Стефанова Гяурова-Вегертседер;  

4. проф. Пенчо Пенев. 

 

Директор на фондацията е Биляна Гяурова-Вегертседер.   

 

Официален уеб сайт на БИПИ е www.bili-bg.org. Освен официалният сайт, 

БИПИ поддържа и онлайн платформата за прозрачни съдебни назначения – 

www.judicialprofiles.bg, също и сайтът www.appointmentsboard.bg свързан с 

наблюдение на назначенията извършвани от Народното събрание. БИПИ има 

http://www.bili-bg.org/
http://www.judicialprofiles.bg/
http://www.appointmentsboard.bg/
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профил и във фейсбук. 

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Учредителния акт на Фондацията, нейните цели са: 

1.Укрепване на диалога между гражданското общество, бизнес сектора, 

изпълнителната, съдебната  и законодателната власт за утвърждаване и развитие 

на демократичните ценности и решаване на въпроси от важно обществено 

значение;  

2.Предоставяне на опит и познания за утвърждаване на върховенството на закона 

и подобряване на правната рамка, институциите и организациите с оглед 

стимулиране развитието на гражданското общество, подкрепа на демократичните 

процеси и подобряване на бизнес средата; 

3.Синхронизиране на българското законодателство с европейските и международни 

правни стандарти; 

4.Поддържане и повишаване квалификацията на адвокати, съдии, прокурори, 

медиатори и други специалисти, работещи в областта на укрепването на 

върховенството на закона; 

5.Подкрепа на правната реформа, включително и чрез разпространение на нова 

култура за разрешаване на спорове посредством популяризиране на медиацията и 

други алтернативни способи за разрешаване на спорове. 

В изпълнение на целите си, през 2014 година БИПИ осъществи 

дейности по: 

• Иницииране, подпомагане и изпълнение на проекти; организиране на 

дискусии и за развитие на диалога между гражданското общество, бизнес 

сектора и съдебната власт, и развитие на демократичните ценности; 

• Разработване, организиране и предоставяне на обучение; 

конференции, кръгли маси, семинари и др. за предоставяне на опит и познания 

в утвърждаването върховенството на закона;  

• Провеждане на международни, национални и регионални срещи. 

През 2014 година Фондацията не е извършвала стопанска дейност и 

няма приходи от стопанска дейност. Всички приходи на Фондацията са от 

спечелени пред различни донори проекти.  

II. ЗА ДЕЙНОСТИТЕ: 

Освен дългосрочните проекти на Фондацията, през 2014 БИПИ 

стартира дейност и по два нови проекта финансирани от Програмата за 
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подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009 – 2016.  

 

1. Инициатива за прозрачни парламентарни назначения (ИППН) – 

проект насочен към наблюдение на назначенията на ръководни 

органи и институции, които се извършват от Народното събрание. 

Проектът стимулира активното и критично гражданско наблюдение 

на парламентарните назначения с акцент върху прозрачността, 

обективността и състезателността на провежданите в НС процедури 

за избор. ИППН по своята същност надгражда над един от основните 

проекти на Фондацията – Инициативата за прозрачни съдебни 

назначения, като разширява и задълбочава дейностите. Съществен 

елемент от проекта е създаването на специализирана страница в 

Интернет – www.appointmentsboard.bg , на която могат да се видят 

наблюдаваните процедури, начинът, по който парламентът е избрал 

съответния кандидат и начинът, по който е протекъл целият избор. 

2. Съдебните заседатели – активни граждани за реално участие в 

правосъдието. В годините на преход институтът на съдебните 

заседатели (СЗ) остана някакси в сянка на фона на дълбоките 

структури и процесуални промени, които се осъществиха в 

българската съдебна система. Същевременно, СЗ са реален участник 

в процеса, имат всички права, с които се ползва и съдията и 

гарантират участието на гражданите в правораздаването. В тази 

връзка, проектът е насочен към задълбочено изследване на 

института на СЗ и неговото развитие през годината, и на база на 

това изследване, излизане с предложения за конкретни промени – 

устройствени, законови и др.  

3. През 2014 година Институтът продължи да работи по финализиране 

на третото издание на Индекс на реформата в прокуратурата (ИРП) 

в България. През тази година фокусът на проекта беше основно 

върху новият правно-социологически елемент, а именно 

специализираното социологическо проучване на нагласите на 

прокурорите за устойчиво и дълбочинно прокарване на работеща 

реформа в прокуратурата. В края на 2014 г. БИПИ представи 

http://www.appointmentsboard.bg/
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резултатите от проучването „Нагласи на прокурорите за реформи 

в прокуратурата и наказателното производство“. Проучването е 

не само първо по рода си за България, но и е представително за 

прокуратурата, защото в него са взели участие над 450 прокурора от 

цялата страна от всички нива на прокуратурата, но с 

преимуществено участие на първоинстанционни прокурори. 

Изследването показа, че повече от 80% от прокурорите в страната 

смятат, че все още не е проведена реформа в дълбочина в 

прокуратурата, че натовареността е неравномерна, че наказателният 

процес остава твърде формализиран и че атестирането продължава 

да бъде твърде формално без да идентифицира пропуски в работата 

на отделния прокурор. Освен тези основни проблеми, като области 

нуждаещи се от реформиране бяха посочени и йерархичното 

израстване, качеството на работата на разследващите полицаи, 

както и ниското качество на законодателния процес. Интерес 

представлява факта, че много висок процент от прокурорите смятат, 

че Механизмът за сътрудничество и оценка на ЕК трябва да 

продължи да действа като гарант за постигане на устойчиви 

промени. Части от изследването ще бъдат включени в окончателния 

вариант на ИРП. Проучването може да бъде видяно на сайта на 

БИПИ – www.bili-bg.org в раздел „Публикации“.    

4. В качеството си на партньор, през 2014 година БИПИ участва в 

проект „Моят глас има значение“ насочен към изследване нагласите 

за участие в изборите за европейския парламент на представителите 

на ромското малцинство в България. БИПИ изготви анализ на 

ромското участие и електорално поведение на ромите в община 

Варна; методология за мониторинг на спазването на политическите 

обещания. Работата на Института беше представена в доклад 

„Ромите във Варна и Европейски избори 2014“. Докладът е достъпен 

онлайн на сайта на БИПИ в раздел „Публикации“. Водеща 

организация по проекта беше Асоциация „Човешки права – стъпка 

по стъпка“, Варна, а финансирането беше предоставено от Roma 

Initiatives Office, Budapest. 

5. През 2014 година институтът продължи активната работа по 

изпълнението и развитието на проекта „Инициатива за прозрачни 

съдебни назначения” (ИПСН), който стартира през 2011 г. с 

финансовата подкрепа на Държавния департамент на САЩ 

http://www.bili-bg.org/
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(Department of State/INL) и продължава благодарение на Фондация 

„Америка за България”. Изключително иновативна по своя характер, 

ИПСН представлява платформа за гражданско наблюдение върху 

назначенията на лидерски позиции в органите на съдебната власт. 

До момента са изготвени 227 публични представяния, от които 107 

мъже и 120 жени. През 2014 г. са направени 53 представяния, от 

които 26 мъже и 27 жени. Работата по проекта е в постоянно 

развитие с добавяне на нови елементи и подобряване 

функционалностите на специализираната интернет страница. Един 

от новите елементи, които БИПИ направи опит да въведе е свързан с 

оценка работата на кандидатите за административни ръководители, 

направена от техните колеги. За целта бяха изготвени 

специализирани въпросници, които се попълват анонимно от 

съдиите в съда, за който предстои избор на административен 

ръководител. Анкетата се провежда само след като има получено 

съгласие от кандидатите за това. 

 

Продължи и попълването на рубриката „Човекът под тогата“ като 

през 2014 г. участие взеха 8 български и чуждестранни 

представители на различни юридически професии. Интерес към 

рубриката се проявява и от други медии, защото често разговорите 

биват препечатвани. 

В началото на 2014 г. с получаване на официално писмо от МВР 

приключи процеса свързан с искането на БИПИ по реда на ЗДОИ на 

информация от МВР свързана с конкретен кандидат за позицията 

на главен прокурор.   

 

Специализираният сайт на проекта judicialprofiles.bg продължава да се 

усъвършенства и оптимизира.  

Категорична атестация за успеха и полезността на проекта е и фактът, 

че в доклада за 2014 г. на групата GRECO към Съвета на Европа, ИПСН беше 

посочен като единствената добра практика за борба с корупцията в частта за 

България1.   

 

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-

corruption-report/docs/2014_acr_bulgaria_chapter_bg.pdf 
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В края на 2014 г. по покана на БИПИ в България пристигнаха двама 

американски експерти – Мат Клайман и Браян Остром от Националния център на 

щатските съдилища (НЦЩС). НЦЩС е една от водещите неправителствени 

организации с доказана експертиза в изследванията на натовареността не само на 

магистрати, но и на съдебната администрация. Особено ценна е експертизата им 

при определянето на качествени критерий за тази оценка. Целта на посещението 

им беше да подпомогнат работата на ВСС и в частност на Комисията по 

натовареността, която е в процес на изработване на методология за измерване на 

натовареността на съдиите в България. Посещението им включваше визити на 

съдилища в София и страната, запознаване с работата на Комисията по 

натовареността, събраните до момента данни, обработването им и предстоящите 

стъпки. В края на посещението им, в НИП беше организирана конференция 

посветена на проблемите на натовареността. Като резултат от посещението, ВСС 

сключи и меморандум за сътрудничество с Националния център на щатските 

съдилища. 

 

До средата на отчетната години продължи и активното участие на БИПИ в 

работата на ГС към ВСС. Директорът на фондацията беше избран за съпредседател 

на ГС. През месец август БИПИ официално напусна ГС към ВСС като в мотивите за 

напускането бяха изтъкнати липсата на равнопоставеност, прозрачност и отчетност 

във взаимодействието между висшият административен орган на съдебната власт и 

участващите в ГС представители на неправителствения сектор.  

 

През изтеклата година Институтът продължи да работи в посока 

създаването на мрежа от активни неправителствени организации 

ангажирани със съдебната реформа в страната. Целта на изграждането на 

подобна мрежа е да има обединение на експертизи и идеи, които при 

наличие на конкретен повод да излизат заедно със становища и мнения. В 

тази връзка БИПИ инициира и участва в изготвянето на редица отворени 

писма и декларации по теми, провокирали обществена и професионална 

реакция и свързани не само със съдебната реформа и утвърждаването 

върховенството на закона, но и с други области на нашия социален и 

обществен живот. 

 

 

 

 



СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО 
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА 

I. Име и адрес на предприятието 

ЕИКпо БУЛСТАТ/ТР 

175054881 

Наименование на предприятието: 

ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНА ИНИЦИАТИВА 

Адрес за контакт (офис) 

Област 

Община 

Град/село 

Пощенски код 

София (столица) 

Столична 

гр.София 

1000 

Улица 

Булевард 

Ж. к. 

Квартал 

Площад 

Друго 

Електронна поща 

Интернет страница 

Мобилен телефон 

Телефони 

УЛ.Г.С.РАКОВСКИ 

Район р-н Средец 

Код по ЕКАТТЕ 

Номер 

Име на блок 

Вход 

Етаж 

Апартамент 

Пощ. кутия 

68134 

132 

Факс 

02 9890010 

II. Нестопанска дейност 
Нестопанска дейност Код по 

КИД-2008 
Код по 

НКИД-2003 

Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде 94.99 91.33 



III. Място на извършване на дейността 

На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва дейност? 1 
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 

Район 

Поречие 

София (столица) Област 

Община 

Град/село 

Район 

Поречие 

Столична 

Област 

Община 

Град/село 

Район 

Поречие 

гр.София КодпоЕКАТТЕ 68134 

Област 

Община 

Град/село 

Район 

Поречие 

Област 

Община 

Град/село 

Район 

Поречие Искър Код на поречие 0104 

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

Обществена | Х | 
Частна Q J 

V. Икономическа дейност 
№ Опишете стопанските дейности, които е извършвало 

предприятието 
Относителен 

дял на нетните 
приходи от 

продажби през 
2014 г. в % 

Код по 
КИД-
2008 

Код по 
НКИД-
2003 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

VI. Социално предприятие 
Вашето предприятие „социално предприятие" ли е? 

ДА • НЕ 



Отчетна единица: ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНА И№ 
Гр. (с.): 
Община: 

гр.София 
Столична 

ЕИК по ЕУЛСТАТ/TP 
175054881 

Обл. Общ. Дейност Звено 

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД 
ЗА 2014 ГОДИНА 

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

Код на 
реда 

Среден списъчен брой 

Общо в т.ч. жени 

Средства за 
работна 
заплата 

(в левове -
цели числа) 

Общо 

Наети лица по трудово или служебно правоотношение (на пълно и 
непълно работно време) 1000 102 993 

в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 
1090) 1001 

от код 1001: жени 

Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите 
и длъжностите от 1.01.2011г.: 

1002 

Ръководители 1010 
Специалисти 1020 
Техници и приложни специалисти 1030 
Помощен административен персонал 1040 
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и 
охраната 1050 
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и 
рибното стопанство 1060 
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 

- непреизчислени към пълна заетост 
- преизчислени към пълна заетост - от код 1001 

1200 
1300 

Раздел 2. Движение и отработено време 
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Наличност no списък в началото на годината 
Приети от началото на годината - общо 

Напуснали през годината - общо 
Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840) 
Отработени човекодни 

в т.ч. от наетите на непълно работно време 
Отработени човекочасове 

в т.ч. от наетите на непълно работно време 



Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя 
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на годината 
(в левове -
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Работна заплата - общо (3100 = 3120 + 3130 + 3140 + 3150) (3100 = 1000 к.З) 
: Основна заплата за действително отработено време 
Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по системите за 
i заплащане на труда) 

годишни шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, 
I s т ч ' (извънредни заплати и други еднократни възнаграждения 
I Възнаграждение за платен отпуск 
{Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, 
|професионален стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен или 
(индивидуален трудов договор 

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО 

• ал.4 от ЗДС 
и | по чл.222 ал. 1 и 2 от НГГ и yn j 04 ал. 1 и 2 от ЗДС 

!по чл.220 ал.1 и чл.225 от КТ и 104 ал.З от ЗДС 
Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица") 
Други социални разходи и надбавки 
Данък върху социалните разходи 3190 

Част И. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица 

Ръководител: 
Съставител: 

Лице за контакт: | Илина Нотева 



Отчетна единица: 1 ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНА ИНИЦИАТИВА 

Гр. (с.) гр.София 
Община ; Столична 

ЕИК по БУЛСТАТ / TP 

175054881 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА 

Наименование на разходите 
Код на 
реда 

Сума - хил. лв. 

Наименование на разходите 
Код на 
реда текуща 

година 
предходна 

година 

а б 1 2 

1. Разходи за дейността 

А. Разходи за регламентирана дейност 

Дарения 65511 

Други разходи 65512 

Общо за група А 65510 0 0 

Б. Административни разходи 65520 315 316 
Общо за група 1 65500 315 316 
II. Финансови разходи 

Разходи за лихви 65611 

Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 65612 1 
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 65613 1 4 

Други разходи по финансови операции 65614 

Общо за група II 65600 1 5 

III. Извънредни разходи 65700 

IV. Загуба от стопанска дейност 65800 

V. Общо разходи 65900 316 321 
VI. Резултат 65950 474 0 

Всичко (Общо разходи + VI) 65990 790 321 

Наименование на приходите 
Код на 
реда 

Сума - хил. лв. 

Наименование на приходите 
Код на 
реда текуща 

година 
предходна 

година 

а 6 1 2 

I. Приходи от дейността 

А. Приходи от регламентирана дейност 

Приходи от дарения под условие 66511 262 

Приходи от дарения без условие 66512 520 29 

Членски внос 66513 

Други приходи 66514 191 

Общо за група I 66500 782 220 

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 8 5 

Други приходи от финансови операции 66615 

Общо за група II 66600 8 5 

III. Извънредни приходи 66700 

IV. Печалба от стопанска дейност 66800 

V. Общо приходи 66900 790 225 

VI. Резултат 66950 0 96 

Всичко (Общо приходи + VI) 66990 790 321 



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

Раздел I. 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 315 

Разходи за материали 60100 7 

Канцеларски материали 60110 7 

Горива и смазочни материали 60120 

Резервни части и окомплектовка 60130 

Други 60140 

Разходи за външни услуги 60200 47 

в тава 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 10 

Съобщителни услуги 60250 

Наеттранспорт 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 37 

Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции 60330 

Разходи за заплати и други възнаграждения 60400 119 

Разходи за осигуровки и надбавки 60500 17 

Социални осигуровки 60510 13 

Здравни осигуровки 60520 4 

Надбавки 60530 

Фонд "Безработица" 60540 

Други 60550 

Други разходи 60600 125 

Разходи за командировки 60610 

в т. ч. задгранични 60611 

Други 60620 125 

в т. ч. разходи за амортизации 60621 



Раздел II. 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 0 

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 Ш. 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 262 

Дарения от частни лица 60810 262 

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 520 

Дарения от частни лица 60910 520 

в т.ч. от чужбина 60911 

Правителствени дарения и трансфери 60920 

Дарения от предприятия, организации и други 60930 

в т.ч. от чужбина 60931 



Отчетна единица: ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНА ИНИЦИАТИВА 

Гр. (c.i гр .София 

Община Столична 

ЕИК по БУЛСТАТ / TP 

175054881 

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) 

Наименование на паричните потоци 
Код на 
реда 

Текуща 
година 

Предходна 
година 

а б 1 2 

I. Наличност на паричните средства в началото на периода 66200 254 244 

11. Парични потоци от нестопанска дейност 

А. Постъпления от нестопанска дейност 

Получени дарения под условия 66211 262 

Получени дарения без условия 66212 520 29 

Постъпления от членски внос 66213 

Постъпления от осигурителни предприятия 66214 

Получени обезщетения за застраховане 66215 

Постъпления от банкови и валутни операции 66216 8 5 

Други постъпления 66217 181 

Общо за раздел А 66210 790 215 

Б. Плащания за нестопанска дейност 

Изплатени дарения 66221 

Изплатени заплати 66222 84 77 

Изплатени осигуровки 66223 48 16 

Плащания по банкови и валутни операции 66224 5 

Плащания за услуги 66225 182 107 

Други плащания 66226 

Общо за раздел Б 66220 314 205 

В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност 66230 476 10 

III. Парични потоци от стопанска дейност 

А. Постъпления от стопанска дейност 

Постъпления от продажба на активи и услуги 66241 

Постъпления от клиенти 66242 

Постъпления от банкови и валутни операции 66243 

Други постъпления 66244 

Общо за раздел А 66240 0 0 

Б. Плащания за стопанска дейност 

Плащания за услуги и за придобити активи 66251 

Плащания към доставчици 66252-

Изплатени данъци 66253 

Плащания по банкови и валутни операции 66254 

Други плащания 66255 

Общо за раздел Б 662S0 0 

В. Нетен паричен поток от стопанска дейност 66260 

IV. Наличност на парични средства в края на периода 66300 |9D< У Х 2&Ц 

V. Изменение на паричните средства през периода 66400 MSSl 

р1Щ( 
V 

Ръководител; 
Съставител: 

Биляна Стефанова Гяурова 
Акаунт Сървис 2009 ЕООД 

Лице за контакт: | Илина Нотева 
(име,презиме,фамилия) 

*—i» / , 

(име,презиме,фамилия) 


