
 

1 

 

 

ДО              Изх. № 61 / 29.07.2021 

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ 

КМЕТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от  

Кирил Велчев – изпълнителен директор на Общинска фондация „Пловдив 2019“ 

 

     ОТНОСНО:  ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ 

„ПЛОВДИВ 2019“ ЗА 2020 Г. С ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМ ОДИТОР 

 

 

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, 

 

Представям на Вашето внимание годишният финансов отчет на Общинска фондация 

„Пловдив 2019“ за 2020 г., както следва: 

 

 I.      Счетоводен баланс  

 

Първоначалната оценка на дълготрайните материални и нематериални активи е 

себестойност /цена на придобиване/, която включва покупна цена и преки разходи за привеждане 

в работно състояние. 

 

Текущите активи (краткотрайни активи) са представени в Счетоводния баланс на ОФ 

„Пловдив 2019“ от пера "Парични средства в каса в лева", "Парични средства в разплащателни 

сметки в лева", "в Раздел ІV „Парични средства“, които включват  Паричните средства в брой в 

лева и валута и средствата в разплащателни сметки и „Други сметки-дебитна карта“. 

В перото "Касови наличности в лева" са посочени паричните средства на ОФ "Пловдив 

2019", съхранявани на каса, а  в перото "Парични средства в разплащателни сметки в лева" са 

посочени паричните средства на фондацията, които са съхранявани по разплащателни сметки в 

банки в страната.  

Паричните средства в национална валута се оценяват при придобиването им по номинална 

стойност в лева. За парите в чуждестранна валута е формирана левова равностойност, като е 

използван обменен курс – централният курс на БНБ за деня на получаване и курс продава на 

финансовата институция /при покупка с левове/. 

 

Материалните запаси са оценени първоначално по себестойност /цена на придобиване/, 

включваща разходи по закупуване, преработка и други разходи по доставяне до определено 

местоположение и състояние. 

 

В съответствие с разпоредбите на НСС, извършените разходи през отчетния период, които 

се отнасят за бъдещ период, са отчетени като разходи за бъдещи периоди. Ще бъдат признати като 

текущ разход в периода, за който се отнасят. Представени са в Счетоводния баланс в перо Г 

„Разходи за бъдещи периоди“. 
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Други резерви на ОФ „Пловдив 2019“  към 31.12.2020 г. са в размер на    796 839 лв. 

/седемстотин деветдесет и шест хиляди, осемстотин тридесет и девет лева./ В балансът  е 

представен в Раздел А „Собствен капитал“ Записан капитал и  Резерви.  

 

Текущите задължения са представени в Счетоводния баланс на ОФ „Пловдив 2019“ в 

Раздел В „Задължения“ –  "Задължения към доставчици" и  "Други".  

                                                 

II. Отчет на приходите и разходите от нестопанска дейност 

 

1. Административни разходи са представени в Отчет за приходите и разходите на ОФ 

"Пловдив 2019" от пера  "Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване", "Разходи за 

материали", "Разходи за външни услуги", "Разходи за амортизации" и "Други разходи". 

В перо "Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване" се отнасят разходите за 

възнаграждения по трудови правоотношения,  разходите за осигуровки за държавно обществено 

осигуряване (включително дължимите по граждански договори и тези за допълнително 

задължително пенсионно осигуряване), разходите за здравно осигуряване. 

Разходите за външни услуги включват от следните разходи за: 

- наем; 

- такси; 

- нотариални такси; 

- телефони; 

- заверка от регистриран одитор; 

- ток; 

- абонамент; 

- вода; 

- реклама; 

- охрана; 

- хонорари по граждански договори; 

- консултантски; 

- пощенски и куриерски; 

- за други разходи.  

 

Другите разходи включват разходи за: 

- командировки в страната и чужбина; 

- финансиране на проекти; 

- посрещане на партньори; 

- други. 

 

Финансови разходи: 

- разходи за банкови такси  

- разходи по валутни операции 

 

Общи административни разходи: 

- разходи за материали, вкл. ДМА под праг на същественост – 107 066.33 лв. 

- разходи за външни услуги – 274 190.35 лв. 

- разходи за амортизации – 33 607.72 лв. 

- разходи за заплати – 424 721 лв. 

- разходи за осигуровки – 79 661.26 лв. 
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- разходи за данъци, такси и други плащания – 1 517.21 лв. 

- други разходи – 8566.43 лв. 

 

Общо – 929 330.30 лв. 

 

В разходи за външни услуги са включени: разходи за издръжка на офисите, хостинг и 

поддръжка на уеб сайт, разходи за телефон, ток, вода, разходи за одит на ГФО, абонаменти, 

актуализации, куриерски и пощенски услуги, поддръжка на офис техника, абонаменти. 

 

Общите административни разходи, финансовите приходи от лихви и финансовите разходи 

за банковите такси са  в нестопанска дейност. 

 

2.  Финансовите приходи са представени в Отчет за приходите и разходите  на ОФ 

"Пловдив 2019" от пера "Приходи от регламентирана дейност", "Приходи от финансирания", 

"Приходи от дарения", съответно в Раздел І „Приходи от дейността“. 

Приходите от регламентирана дейност са в размер на 9 785 483,60 лв. 

 

III. Отчет на приходите и разходите от стопанска дейност. 

 

За периода 01.01.2020-31.12.2020 г. Общинска фондация „Пловдив 2019“ е извършвала 

стопанска дейност. Същата се изразява в продажба на сувенирни материали с логото на 

Фондацията,  приходи от наем. 

Приходите от продажба на стоки са в размер на 635.83 лв. 

Приходи от продажба на услуги са в размер на 11 012.05 лв. 

Балансова стойност на продадените материали – 296.61 лв. 

Разходи за наем – 8 993.48 лв. 

Разходи за ток и вода – 233.01 лв.. 

Счетоводна Печалба 1 573.33 лв. 

 

IV. Отчет за паричния поток от дейността  

Отчетът за паричните потоци на ОФ „Пловдив 2019“ за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г. 

е изготвен по прекия метод, съгласно НСС 7. 

От датата, към която е изготвен годишния финансов отчет /31.12.2020 г./, до датата на 

неговото съставяне 09.06.2021 г. не са настъпили събития, които биха променили съществено хода 

на дейността на фондацията и не подлежат на оповестяване. 

 

Годишният финансов отчет на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за 2020 г., ведно с 

доклад на независимия одитор Иван Зонков, изготвен на 09.06.2021г. е одобрен с  решение, взето 

с Протокол № 197  от Управителният съвет на  Общинска фондация „Пловдив 2019“ на свое 

заседание проведено на 29.07.2021 г. 

 

В тази връзка и съгласно чл.11, ал.10 от Учредителният акт на Общинска фондация „Пловдив 

2019“  предлагаме същите да бъдат внесени за разглеждане на сесия на Общински съвет – Пловдив. 
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Приложения: 

 

1) Препис извлечение  от протокол № 197/ 09.07.2020 г., на Управителен съвет на Общинска 

фондация  „Пловдив 2019“. 

2) Годишен финансов отчет на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за 2020 г. 

3) Доклад на независим одитор от дата 09.06.2021 г. 

4) Проект на предложение до Общински съвет – Пловдив 

 

 

Кирил Велчев 

Изпълнителен директор ОФ „Пловдив 2019“ 

 

Съгласувал: 

Антоанета Димитрова 

Главен счетоводител ОФ „Пловдив 2019“ 

 

Изготвил: 

Росица Черпокова 

Експерт „Събития и проекти“ 

 


