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 I. СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 1. Правен статут 

 Сдружение с нестопанска цел ”ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР ЗА ОКОЛНА СРЕДА УСТОЙЧИВО 
РАЗВИТИЕ” (СНЦ "ОЦОСУР") е ЮЛНЦ, регистрирано във ВОС с решение № 2091/22,06,2000 г. и 
притежава ИН 103093777. Регистрирано е в обществена полза през 2009 г. и прави публично 
достояние отчетите за своята дейност чрез публикуването им в Търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията па вписванията на Министерство на 
правосъдието. 

 Сдружението се управлява от Председател на Управителен съвет (УС). Седалището на 
Сдружението е в гр.Варна, район "Приморски",  ул. "Евлоги Георгиев" №25, вх.Г, ет.3, ап.38.  

 2. Основната дейност на Сдружението е да: 

 2.1 Да разработват резултатни средства за отстраняване на нанесени вреди на околната 
среда, както и за предотвратяване на бъдещото и увреждане. 

 2.2 Да съдейства за популяризирането и въвеждането на принципите, идеите и постиженията 
в областта на опазване на околната среда и природосъобразното развитие на обществото. 

  IIII..  ББААЗЗАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГООТТВВЯЯННЕЕ  ННАА  ГГООДДИИШШННИИЯЯ  ФФИИННААННССООВВ  ООТТЧЧЕЕТТ 

 1. Основни положения 

 Финансовите отчети на СНЦ "ОЦОСУР" се изготвят в съответствие с изискванията на 
Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).  

 Настоящите финансови отчети не са консолидирани и не подлежат на консолидация. 

 2. Отчетна валута 

 Финансовите отчети СНЦ "ОЦОСУР" се изготвят и представят в националната валута на 
България (български лев), закръглени до хиляда и в съответствие с принципа на историческата цена. 

 3. База за оценяване 

 Базата за оценяване на дълготрайни материални и нематериални активи, използвана при 
изготвянето на финансовите отчети е историческа цена. 

 Базата за оценяване на стоково-материалните запаси е по-ниската от доставната и нетната 
реализируема стойност. Нетна реализируема стойност представлява предполагаемата продажна 
цена в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с приблизително оценените необходими 
разходи за завършване (произвеждане) и тези, необходими за осъществяване на продажбата й. 

 4. Счетоводни принципи 

 Настоящите финансови отчети са изготвени при спазване на принципите: 

◦ текущо начисляване; 

◦ действащо предприятие; 

◦ предпазливост;  

◦ съпоставимост между приходите и разходите;  

◦ предимство на съдържанието пред формата;  
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◦ запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период; 

◦ независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и 
краен баланс. 

 5. Oперации с чуждестранна валута  

 Операциите с чуждестранна валута се отчитат в лева по обменния курс, приложим в деня на 
извършване на сделката. Паричните активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута, се 
отчитат в лева по заключителния курс в деня на изготвяне на баланса. Курсовите разлики, 
произтичащи от тези операции се отчитат във финансовия резултат за периода. 

 Валутният курс, използван за преизчисляване в отчетната валута на паричните позиции в 
чуждестранна валута е, както следва: EUR  1.95583 

IIIIII..  ППРРИИЛЛААГГААННАА  ССЧЧЕЕТТООВВООДДННАА  ППООЛЛИИТТИИККАА   

 СНЦ "ОЦОСУР" прилага счетоводна политика, съгласно изискванията на българското 
законодателство - счетоводно, данъчно, търговско.  
 Счетоводната политика, която СНЦ "ОЦОСУР" следва по отношение на отчетните обекти, 
съществени за дейността му и неговото финансово състояние се прилагана последователно за всеки 
отчетен субект. 
  Изготвен е индивидуален сметкоплан, съобразен със счетоводното законодателство, в който 
са предвидени отделни аналитични счетоводни сметки за отчитане на нестопанската и стопанската 
дейност, както и счетоводни сметки отчитащи общите приходи и разходи за двете дейности 
подлежащи на разпределение.  

 Годишните счетоводни отчети се изготвят във всички аспекти на същественост, съгласно 
изискванията на СС 9 "Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност". 
Той и приложенията към него съдържат обобщена информация от нестопанската и стопанската 
дейност на СНЦ "ОЦОСУР".  

 Счетоводният Баланс е съставен съгласно СС1 прил. 6, като в статия „Резерви на пасива“ е 
записана сумата на резултата от нестопанската дейност /който включва и резултата от стопанската 
дейност, посочен в ОПР ст.д. /, отразен в ОПР за нестопанската дейност.   

 Съставя се ОПР за нестопанската дейност съгл. СС9 прил.2, в него на отделен ред се отразява 
печалбата /загубата/ от стопанската дейност. 

 Отчетът за паричният поток се съставя по прекият метод, съгласно СС9, прил. 4 и изискванията 
на СС7.  

 Отчетът за собственият капитал се съставя съгласно СС9 и СС1 прил. 4. 

 Съставя се и ОПР за стопанската дейност – СС 1 прил. 2, съгласно който се определя печалбата 
/загубата/, подлежаща на деклариране в ГДД и обложена с данък печалба по ЗКПО. 

 Съставя се и справка за нетекущите /дълготрайни / активи - съгл. СС 1 прил. 5 
 Нетекущи (дълготрайни) активи 

 1. Нематериални активи 

 1.1. Като дълготрайни нематериални активи в ССННЦЦ  ""ООЦЦООССУУРР"" се признават придобитите и 
контролирани от сдружението установими нефинансови ресурси, които нямат физическа субстанция, 
са със съществено значение при употребата им и от използването им се очакват икономически 
изгоди. 
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 Активи, на които цената на придобиване е еквивалентна или надвишава 500,00 (петстотин) 
лева се капитализират. 

 1.2 Капитализираните разходи включват направените разходи за материали, директно 
вложен труд и съответната пропорционална част от непреките производствени разходи. Останалите 
разходи за развитие се признават като разход в момента на тяхното възникване.  

 Капитализираните разходи за развитие се отчитат по себестойност, намалена с натрупаната 
амортизация и загуби от обезценка. 

 1.3. Първоначално всеки дълготраен нематериален актив се оценява, както следва: 

 а) При доставка от външен доставчик – по цена на придобиване, покупната цена 
(включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи.  

 б) Първоначалната оценка на създаден в предприятието нематериален актив се определя по 
начин, идентичен на възприетия за определяне на себестойността на произведената продукция в 
предприятието и представлява сборът от разходите, извършени до момента, в който нематериалният 
актив за пръв път е постигнал критериите за признаване. 

 в) Първоначалната оценка на нематериален актив, получен в резултат на безвъзмездна 
сделка, се определя по справедливата му стойност. 

 1.4. Последващите разходи по дълготрайните нематериални активи се капитализират, когато 
чрез тяхното реализиране се увеличава бъдещата икономическа изгода над тази от първоначално 
оценената стандартна ефективност на съществуващия актив.  

 Всички други последвали разходи, в т.ч. и за поддържане на първоначално установената 
стандартна ефективност се признават за разход в периода, през който са направени. 

 Разходите за усъвършенстване, т.е. тези, които водят до увеличаване на очакваните 
икономически изгоди спрямо първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия 
актив се отразяват като увеличение на отчетната му стойност (или като отделен нематериален актив). 

 1.5. Временното извеждане от употреба на дълготрайните нематериални активи 
(консервиране) се прилага по отношение на активи, които не се ползват в дейността на 
предприятието за период, не по-кратък от 12 (дванадесет) месеца. 

 За периода на консервация на активите не се начислява амортизация. 

 Към консервация на дълготрайни нематериални активи се пристъпва на база икономическа 
обосновка и вземане на решение за консервацията, план с конкретни процедури за осъществяване 
на консервацията, изискванията, при изпълнението на които ще се осъществи повторното въвеждане 
на активите в употреба, както и прогноза за осъществяването на тези изисквания. 

 1.6. Амортизация  

Амортизацията се начислява и признава като разход в Отчета за приходите и разходите на база 
линеен метод за амортизация . 

Амортизацията на дълготрайните нематериални активи се начислява от месеца следващ месеца на 
въвеждането им в експлоатация.  

 2. Дълготрайни материални активи 

 2.1. Дълготрайни материални активи в ССННЦЦ  ""ООЦЦООССУУРР"" се третират и признават придобитите и 
притежавани от предприятието установими нефинансови ресурси, които се очаква да бъдат 
използвани през повече от един отчетен период, имат натурално-веществена форма и се използват 
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за производството и/или доставката/ продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за 
административни или за други цели.  

 2.2. Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, 
която се определя, както следва: 

 а) По цената на придобиване - покупната цена (включително митата и невъзстановимите 
данъци) и всички преки разходи. Когато придобиването е свързано с разсрочено плащане, разликата 
между сегашната стойност на всички плащания и сумата на всички плащания се признава за лихвен 
разход през периода на разсрочено плащане. 

 б) Себестойност - когато са създадени в предприятието (направените разходи за материали, 
директно вложен труд и съответната пропорционална част от непреките производствени разходи). 

 в) Справедлива стойност - когато са получени в резултат на безвъзмездна сделка. 

 г) По справедливата стойност на получения актив – при замяна или частична замяна срещу 
несходен дълготраен материален актив или други активи. 

 д) По балансова стойност на отдадения актив – при замяна на подобен актив, който има 
сходна употреба в същата сфера на стопанската дейност и сходна справедлива стойност. 

 2.3. Последващите разходи по дълготрайните материални активи се капитализират, когато 
чрез тяхното реализиране се увеличава бъдещата икономическа изгода над тази от първоначално 
оценената стандартна ефективност на съществуващия актив.  

 Всички други последвали разходи се признават за разход в периода, през който са направени. 

 2.4. След първоначалното признаване като актив всеки дълготраен материален актив се 
отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от 
обезценка. 

 2.5. Временното извеждане от употреба на дълготрайните материални активи (консервиране) 
се прилага по отношение на активи, които не се ползват в дейността на предприятието за период, не 
по-кратък от 12 (дванадесет) месеца. 

 За периода на консервация на активите не се начислява амортизация. 

 Към консервация на дълготрайни материални активи се пристъпва на база икономическа 
обосновка и вземане на решение за консервацията, план с конкретни процедури за осъществяване 
на консервацията, изискванията, при изпълнението на които ще се осъществи повторното въвеждане 
на активите в употреба, както и прогноза за осъществяването на тези изисквания. 

 2.6. Амортизация 

 Амортизацията се начислява и признава като разход в Отчета за приходите и разходите на 
база линейния метод въз основа на очаквания срок на полезен живот на дълготрайните активи. 

 Земята и временно изведените от употреба активи не се амортизират.  

 Амортизацията на дълготрайните активи се начислява от месеца, следващ месеца на 
въвеждането им в експлоатация.  

 3. Инвестиционни имоти - в СНЦ "ОЦОСУР" няма.  

 4. Инвестиции - в СНЦ "ОЦОСУР" няма.  

 5. Свързани лица 
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 СНЦ "ОЦОСУР"  има отношение на свързано лице с организациите, където тя е съосновател 
или организациите, в чиито управителни органи активно работят членове на управителните органи 
на ССННЦЦ  ""ООЦЦООССУУРР"". Сделките между тях не се отличават от обичайните сделки между несвързани 
лица. 

 6. Финансови инструменти 

 6.1. Значими финансови рискове от гледна точка на финансовата стабилност на 
предприятието няма. 

 Действията, предприети за предотвратяване на значимите финансови рискове от гледна 
точка на финансовата стабилност на предприятието в бъдеще са: 

 Текущ контрол от Изпълнителният директор и Управителният съвет на Сдружението на 
паричните потоци и приходите и разходите.  

 6.2. Възприета в предприятието политика относно финансовите инструменти: 

 Дружеството не предвижда покупката на финансови инструменти.  

 7. Стоково-материални запаси в СНЦ "ОЦОСУР" няма. 

 8. Търговски и други вземания 

 Търговските и други вземания се отчитат по тяхната амортизируема стойност, намалена със 
загуби от обезценка . 

 9. Пари и парични еквиваленти 

 Парите и паричните еквиваленти включват налични парични наличности и разплащателни 
сметки в банки. 

 10. Обезценка на активи 

 Балансовата стойност на активите на СНЦ "ОЦОСУР" с изключение на стоково-материалните 
запаси, активите, произтичащи от доходи на персонала, финансовите активи, включени в обхвата на 
СС 32 „Финансови инструменти”,  се преразглежда към всяка дата на изготвяне на баланса, с цел да 
се идентифицира наличието или не на признаци за обезценка.  

 В случай, че се установи наличие на признаци за обезценка се прави приблизителна оценка 
на възстановимата стойност на съответния актив.  

 Загуба от обезценка се признава винаги и единствено в случай, че балансовата (преносна) 
стойност на един актив или група активи, генерираща парични постъпления, част от която е той, 
превишава неговата възстановима стойност. В този случай балансовата стойност на актива се намаля 
чрез отразяването като текущ разход за дейността на загуба от обезценка до размера на неговата 
възстановима стойност. 

 При обезценка на дълготраен материален или нематериален актив, за който е създаден 
резерв от последваща оценка, загубата от обезценка се отразява в намаление на този резерв. Ако 
загубата от обезценка е по-голяма от създадения резерв, превишението се отразява като текущ 
разход за дейността. 

 Ако след извършена обезценка на актив неговата възстановима стойност превиши 
балансовата му стойност, се отразява възстановяване на загубата от обезценка - като текущ приход от 
дейността - до размера на предходната обезценка и само, когато загубата от обезценка през 
предходни периоди е била отчетена като текущ разход и до размера на този разход.
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 11. Данъци от печалбата 

 Данъкът върху печалбата за годината представлява текущ данък. Данъкът върху печалбата се 
признава в Отчета за приходите и разходите за стопанската дейност с изключение на този, отнасящ се 
до статии, които са признати директно в капитала, като в този случай той се представя в капитала.  

 Текущият данък са очакваните данъчни плащания върху облагаемата печалба за годината, 
прилагайки данъчните ставки в сила към датата на изготвяне на баланса и някои корекции на 
дължимия данък, отнасящи се за предходни години.  

 Отсроченият данък е начислен като се прилага балансовия метод и се отнася за временните 
разлики между балансовата стойност на активите и пасивите за целите на счетоводното им отчитане 
и балансовата им стойност за данъчни цели. Размерът на отсрочения данък е основан на очаквания 
начин на реализация на активите или уреждане на пасивите, като се прилагат данъчните ставки в 
сила към датата на изготвяне на баланса или тези, които се очакват да бъдат в сила след нея.  

 Актив по отсрочени данъци се начислява само до размера, до който е възможно бъдеща 
облагаема печалба да бъде налична при условие, че неизползваните данъчни загуби и кредити могат 
да бъдат използвани. Отсрочените данъчни активи са намалени с размера на тези, за които бъдещата 
изгода не е повече вероятно да бъде реализирана. Непризнатите активи по отсрочени данъци и 
балансовата стойност на признатите активи по отсрочени данъци се преразглеждат към датата на 
всеки финансов отчет, за да се прецени отново степента на вероятност да има достатъчни бъдещи 
данъчни печалби, срещу които може да се приспадне намаляемата временна разлика, данъчната 
загуба или данъчния кредит. 

 Пасив по отсрочени данъци се признава задължително за всички възникнали облагаеми 
временни разлики. 

 12. Провизии, условни задължения и условни активи 

 Провизия се признава в баланса и като текущ разход, когато СНЦ "ОЦОСУР" има правно или 
конструктивно задължение в резултат на минало събитие, и има вероятност за покриването й да 
бъде необходим определен изходящ поток, съдържащ икономически ползи. Провизията е реално 
съществуващо задължение на предприятието към датата на финансовия отчет, за което сумата или 
времето на погасяване са несигурни,  неопределими с точност.  

 За признаването й се прилага най-добрата и надеждна приблизителна оценка на разходите, 
необходими за покриване на текущото задължение към датата на баланса, при отчитането на която 
се вземат под внимание рисковите и несигурни събития и обстоятелства, които ги съпътстват. 

 Когато ефектът от времевата стойност на парите е съществен, сумата на провизиите се 
дисконтира като се използва дисконтовата норма преди облагане с данъци, отразяваща текущите 
пазарни оценки на времевата стойност на парите и, ако е подходящо, специфичните за 
задължението рискове. 

 Към всяка дата на баланса сумите на признатите провизии се преразглеждат и и коригират - 
актуализират чрез доначисляване на провизии или чрез намаляване на вече отчетените провизии, с 
цел тяхната най-добра приблизителна оценка. В случаите, в които се установи, че за погасяването на 
задължението вече не е вероятно да настъпи изтичане на ресурси, съдържащи икономически ползи, 
провизията се реинтегрира.
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 Съдебни спорове 

 Където е вероятно определен изходящ поток, съдържащ икономически ползи, да бъде 
необходим за покриване на задължение по съдебен спор, предприятието признава провизия.  

 Провизията се базира на най-добрата оценка, дадена от юридическите съветници на 
предприятието. В случаите, когато не може да бъде направена надеждна оценка на размера на 
задължението се оповестява като потенциално задължение. 

 Бъдещи оперативни разходи не се провизират.  

 Провизия се признава до очаквания размер на разходите на база експертна оценка на 
вътрешни специалисти. 

 Провизии за доходи при пенсиониране - Признават се по реда на СС 19 “Доходи на 
персонала” . 

 

 13. Доходи на персонала 

 В предприятието са реализират и начисляват суми за доходи на персонала по видове, както 
следва: 

 13.1. Краткосрочни доходи на персонала - онези доходи на персонала, които стават напълно 
изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който персоналът е положил труд за тях. 

 Сдружението признава като задължение недисконтираната сума на оценените разходи по 
платен годишен отпуск, очаквани да бъдат заплатени на служителите в замяна на труда им за 
изминалия отчетен период. 

 13.2. Доходи при напускане - доходи при прекратяване на трудовото или служебното 
правоотношение преди нормалния срок за пенсиониране. 

 13.5. Други дългосрочни доходи -  доходи на персонала, които са платими 12 или повече 
месеца от края на периода, през който заетите са положили съответния трудов или служебен стаж. 

 14. Правителствени дарения и правителствена помощ. 

 Първоначално финансиране от Министерство/Правителството (правителствено дарение), 
както и получените в предприятията дарения от трети лица се отчитат като финансиране, когато има 
значителна сигурност, че СНЦ "ОЦОСУР" ще получи финансирането и ще изпълни условията, при 
които то е отпуснато.  

 Правителствено дарение, целящо да обезщети предприятието за текущо възникнали разходи 
се признава като приход на систематична база в същия период, в който са възникнали разходите.  

 Правителствено дарение или дарения от трети лица, целящи да компенсират предприятието 
за направени разходи по придобиване на амортизируеми активи, се признава като приход от 
финансиране пропорционално на начислената за периода амортизацията на активите, придобити с 
полученото финансиране. 

 Правителствени, дарения от трети лица, свързани с придобиването на неамортизируеми 
активи, се признава като приход от финансиране на определена от предприятието база, свързана с 
условията на дарението. 
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 Правителствено дарение, свързано с преотстъпени данъци се признава в обема на приходите 
през периодите, през които са отразени разходите за изпълнение на условията по преотстъпването 
на данъците. 

 Опростените данъци се отразяват като приходи от финансиране за периода, в който е 
направено опрощаването, когато те текущо са били отразени като разход за дейността. 

 Опростените заеми без условия се отчитат като текущи приходи. Опростените заеми при 
определени условия се отчитат като финансиране и признават като приходи от финансиране при 
изпълнение на съответните условия. 

 СНЦ "ОЦОСУР" работи по проекти, финансирани от местни и чуждестранни донори както и 
Европейски програми  и фондове. Основната част от финансиранията се получават в евро и лева. При 
финансиранията във валута те се оценяват в лева по курс на БНБ в деня на получаването им и се 
отчитат счетоводно по проекти, чиято аналитичност е заложена в с/ка група 71* "Приходи от 
регламентирана дейност". Получените финансирания се признават за приход до размера на 
извършените за отчетния период разходи, за чието компенсиране са предоставени средствата. При 
приключване на проекта, неусвоената част от финансирането (ако има такава) може да се възстанови 
на финансиращата организация по нейно искане или да остане на разположение на Сдружението 
(ако това е предвидено в Договора за финансиране). 

 15. Лизинг в СНЦ "ОЦОСУР" няма. 

 16,Търговските задължения, лихвените заеми и кредити се отчитат първоначално по цена на 
придобиване, намалена с присъщите разходи по транзакцията. След първоначалното признаване, 
лихвените заеми и кредити се отчитат по амортизируема стойност, като всяка разлика между 
номинал и размера на падеж се отчита в обема на разходите през периода на ползване на заема на 
база ефективния лихвен процент. (виж оповестяване на финансови инструменти). 

 17. Приходи 

 Приходите в  СНЦ "ОЦОСУР" са два вида: 

- приходи в нестопанската/специфична дейност 

- приходи в стопанската дейност 

 Приходите се признават в момента на тяхното реализиране до размера на начислените  
разходите при спазване на принципа на съпоставимост с реализирания приход. СНЦ "ОЦОСУР" 
осъществява стопанска дейност и реализира приходите от такава. В индивидуалният сметкоплан са 
предвидени отделни счетоводни сметки за отчитане приходите от стопанска и нестопанска дейност. 
Даренията които не са обвързани с условия и членският внос се признават като текущи приходи от 
нестопанска дейност. Даренията които са обвързани с определени условия се отчитат като 
финансирания по реда на СС20- „Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на 
правителствена помощ”.  

 Основният източник на приходи за стопанската дейност на СНЦ "ОЦОСУР" е извършването на 
консултантски и обучителни услуги. 

 Приходи от извършени услуги се признават пропорционално на степента  на завършеност на 
услугата към датата на баланса при условие, че резултатът от сделката може да се оцени надеждно. 
Етапът на завършеност се определя на база  извършените до момента услуги.  

 19. Промени в приблизителните счетоводни стойности няма през 2010г.
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 20. Фундаментални грешки 

 През отчетния период не е констатирана грешка. 

 21. Промени в счетоводната политика 

 В СНЦ "ОЦОСУР" не се третира като промяна на счетоводната политика:  

 а) приемането на счетоводна политика за събития и сделки, които се различават по същество 
от случилите се преди това събития или сделки;  

 б) приемането на нова счетоводна политика за събития и сделки, които не са се случвали 
преди това или са били незначителни. 

 През текущия отчетен период не са направени промени във възприетатата и прилагана до 
началото на отчетния период счетоводната политика. 
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