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І. СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 

1. ПРАВЕН СТАТУТ 

„МБАЛ „Д-р Киро Попов” – Карлово” ЕООД е учредено през 2000 година като 

еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Пловдивски окръжен  съд 

по фирмено дело  № 3815 / 2000 г. чрез преобразуване на „Общинска болница – Карлово” 

на основание чл.101 ал.1 и 6, във връзка с чл.104 и чл.38 от ЗЛЗ. Дружеството е с ЕИК 

115518099 и е регистрирано в Търговския регистър към агенцията по вписванията. 

Дружествотое със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул. ”Ген. майор Г. 

Мархолев” № 3. 

Адресът за кореспонденция е: гр. Карлово, ул.“Ген. майор Г. Мархолев“ № 3 

Дружеството се управлява и се представлява от  Христо Александров Пелев                

с ЕГН  5808263526. 

 

2. КАПИТАЛ 
Регистрираният основен капитал надружеството е 3963081 /три милиона деветстотин 

шестдесет и три хиляди и осемдесет и един/ лева, разпредени в 3963081 дяла от по 1 /един/ 

лев всеки.  
        По счетоводни данни размера на записания капитал е 3972014 лева. 

        Капиталът на дружеството е 100 %  общинска собственост. 

        Номиналната стойност на внесените дялове е 100%. 

        Правата на Община Карлово, като едноличен собственик на капитала на лечебното 

заведение, се упражняват от Общинския съвет. 

        През 2016 г. в състава на съдружниците не са настъпили промени. 

   

3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 
Регистрираният предмет на дейност е:  

- диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се 

постигне в условията на извънболнична помощ; 

- родилна помощ; 

- диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална 

медицина от други лечебни заведения; 

- рехабилитация; 

- клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно 



действащото в страната законодателство; 

- учебна и научна дейност. 

Основната дейност на предприятието по НКИД е № 8610 -  Дейност на болници. 

Единния  регистрационен номер на „Многопрофилна болница за активно  лечение 

„Д-р Киро Попов” – Карлово” ЕООД е 1613211006. 

 

ІІ. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ    

 

1.Основни положения. 

 Настоящият финансов отчет на дружеството е изготвен  в съответствие със Закона 

за счетоводство и изискванията на Националните счетоводни стандарти (НСС).   

 Настоящият финансов отчет е индивидуален по смисъла на НСС, не е 

консолидиран. 

Дружеството се е съобразило с всички стандарти и разяснения, които са 

приложими за неговата дейност към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет.  

 

2. Отчетна валута 

Финансовият отчет е изготвен и представен в хиляди български лева, тъй като 

всичките операции са в тази валута и в съответствие с принципа на историческата цена.  

 

3. Счетоводни принципи 

Настоящия финансов отчете изготвен при спазване на принципите: 

- действащо предприятие; 

- последователност на представянето  и сравнителна  информация; 

- предпазливост; 

- начисляване; 

- независимост на отделните отчетни периоди и стойностната връзка между 

начален и краен баланс. 

- същественост; 

- компенсиране; 

- предимство на съдържанието пред формата; 

- оценяване на позициите, които са признати във финансовите отчети, се 

извършва по цена на придобиване, която може да е покупна цена или 

себестойност или по друг метод, когато това се изисква в приложимите 

счетоводни стандарти. 

Дружеството отчита загуба за периода в размер на 1074 хил. лв. и негативен паричен 

поток от оперативна дейност в размер на – 106 хил.лв. Текущите пасиви надвишават 

текущите активи с 199 хил. лв. 

Тези обстоятелства показват наличието на значителна несигурсност, която може да 

породи съществено съмнение относно възможността на дружеството да продължи да 

функционира като действащо предприятие без подкрепата на собствениците и други 

източници на финансиране. 

Ръководството е предприело   следните по-значими мерки за подобряване на 

финансовото състояние на дружеството: 

 Дружеството е сключило договор за револвиращ кредит, като срока за 

погасяване на кредита е 10.09.2019 г., което ще подобри финансовото 



състояние на дружеството от гледна точка за изплащане на просрочените 

задължения. 

 Ръководството  на дружеството провежда политика на оптимизиране на 

разходите, материалните запаси и други елементи на оборотния капитал. 

 Има сключен договор за отпускане на финансиране  от страна на 

Община Карлово в размер на 115 хил. лв. 

 Сключения рамков договор между НЗОК и Лекарския  съюз, който влиза 

в сила от 01.04.2017 г.  ще подобри дейността на дружеството. 

 

 

4. База за оценяване 

- Базата за оценяване на дълготрайните материални и  нематериални активи, 

използвани при изготвянето на финансовия отчет е  цена на придобиване . 

- Базата за оценяване на стоково-материалните запаси е по-ниската от цената на 

придобиване и тяхната нетна реализируема стойност. Нетна реализируема 

стойност представлява предполагаемата продажна цена в нормалния ход на 

стопанската дейност, намалена с приблизително оценените  необходими 

разходи за завършване на производствения цикъл и тези, необходими за 

осъществяване на продажбата. 

 

            5. Същесвеност  - всяка  съществена статия се представя във финансовия отчет 

отделно. Несъществените суми се обединяват със суми от подобен характер. 

 

6. Операции с чуждестранна валута 

 Дружеството не отчита  операции с чуждестранна валута. 

 

7. Компенсиране 

7.1. Активите и пасивите не се компенсират , освен когато това се изисква или е 

разрешено с друг счетоводен сандарт. 

7.2.  Приходите и разходите  не се компенсират , освен когато: 

- това се изсква или е разрешено с друг счетоводен стандарт, или 

- приходите и разходите са свързани с една и съща операция и резултатът от нея не 

е съществен. 

 

8. Структура на счетоводния баланс и ОПР 

Счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите  са съставени въз основа на 

информацията за салдата и оборотите  по счетоводни сметки към 31.12.2016 г. в 

двустранна форма. 

Няма промяна през текущата година на тези елементи на ГФО. 

  

9. Сравнителни данни 

            Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една 

предходна година .     

            Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират, за да се постигне 

съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година. 

 



 ІІІ. ПРИЛАГАНА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА 

 

Нетекущи (дълготрайни) активи 

1. Дълготрайни нематериални активи 

 

Като дълготрайни нематериални активи се признават придобитите и контролирани 

от дружеството установими нефинансови ресурси, които нямат физическа субстанция, са 

със съществено значение при употребата им и от използването им се очакват 

икономически изгоди. 

Първоначалната оценка на дълготрайните нематериални активи е цена на 

придобиване, която включва покупна цена и преки разходи за подготовка  за използване 

по предназначение. След първоначалното признаване като актив, всеки отделен 

дълготраен нематериален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с 

начислените амортизации и последвалата натрупана загуба от обезценка. Отчетната 

стойност на активите се коригира с последващи разходи при обоснована икономическа 

изгода над тази от първоначално оценената ефективност (подобрения, модернизация, 

реконструкции). Всички други последвали разходи се признават за разход в периода, през 

който са направени.  

За всички дълготрайни нематериални активи се начисляват амортизации, от месеца 

следващ месеца на въвеждането им в експлоатация и се признават като разход  в Отчета за 

приходите и разходите на база линейния метод, въз основа на очаквания срок на полезен 

живот на дълготрайните нематериални активи. 

Промяна на метода на амортизация в сравнение с предходната година няма. 

Прагът на същественост е определен на 700 лева.  

 

2. Дълготрайни материални активи ( нетекущи активи ) 

2.1. Като дълготрайни материални активи в „МБАЛ „Д-р Киро Попов“ – Карлово“ 

ЕООД се третират и признават придобитите и притежавани от дружеството установими 

нефинансови ресурси, които се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен 

период, имат натурално-веществена форма и се използват за дейността, за отдаване под 

наем, за административни  или други цели. 

Активи, на които цената на придобиване е еквивалентна  или надвишава 700 лева 

се капитализират. 

2.2. Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на 

придобиване, която се определя както следва: 

а) По цена на придобиване - покупна цена (включително митата и 

невъзстановимите данъци) и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в 

работно състояние за предвидената му употреба. Когато придобиването е свързано с 

разсрочено плащане, разлика между сегашната стойност на всички плащания и сумата на 

плащанията 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 оценката му, вписана в Агенцията по вписванията , респ. оценката в 

дружествения договор, която не може да бъде по-висока от дадената от вещите лица, плюс 



всички преки разходи – когато са получени в резултат на апортна вноска по реда на 

Търговския закон. 

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 

последвалата натрупана загуба от обезценка.  

2.5. Амортизация 

Амортизация се начислява и признава като разход  в Очета за приходите и 

разходите от месеца следващ месеца на въвеждането им в експлоатация  на база линейния 

метод, въз основа на очаквания срок на полезен живот на дълготрайните материални 

активи, при съответната норма  на амортизация. 

Промяна на метода на амортизация в сравнение с предходната година няма.  

Прагът на същественост е определен на  700 лева.  

Начисляването на данъчни амортизации се преустановява, когато съответния актив 

временно не се използва (не носи икономическа изгода) през период, по-дълъг от 

дванадесет месеца, като начисляването на данъчни амортизации се преустановява от 

началото на месеца, следващ месеца, през който е изтекъл дванадесет месечния срок. При 

определяне на данъчния финансов резултат  за текущата година, годишната данъчна 

амортизация се намалява с размера на начислената данъчна амортизация за тези активи 

през дванадесетте месеца, през които не са  се използвали. С размера на това намаление се 

коригират стойностите на данъчните амортизируеми активи към датата на 

преустановяване начисляването на данъчна амортизация, като се намаляват данъчните 

амортизации и се увеличават данъчните стойности на тези активи. 

2.6. Обезценка на активи 

            Балансовите стойности на дълготрайните материални активи подлежат на преглед 

за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че 

балансовата стойност би могла да се отличава трайно от възстановителната им стойност.  

Ако са налице такива индикатори, че приблизително определената възстановителна 

стойност е по-ниска от тяхната балансова стойност, то последната се коригира до 

възстановителната стойност на активите.  Възстановителната стойност на дълготрайните 

материални активи е по-високата от двете: нетна пазарна цена или стойност в употреба.  

За определянето на стойността в употреба на активите бъдещите парични потоци се 

дисконтират до тяхната настояща стойност като се прилага дисконтов фактор преди 

данъци, който отразява текущите пазарни условия и оценки на времевата стойност на 

парите и рисковете специфични за съответния актив.  Загубите от обезценка се отчитат в 

отчета за приходи и разходи. 

3. Инвестиции 
Инвестициите са активи, свързани с придобити дялове, акции, облигации и 

инвестиционни имоти. Дъщерни са предприятията, юридически лица, контролирани от 

„МБАЛ „Д-р Киро Попов” – Карлово” ЕООД.  

Контрол съществува, когато предприятието притежава властта, директно или 

индиректно, да управлява финансовата и оперативна политика на друго предприятие, в 



резултат на обстоятелствата 

 Съдружник в дъщерното предприятие и има право да назначава или 

освобождава управителя на другото предприятие. 

            На 17.07.2013г. Община Карлово прехвърля безвъзмездно на                 
„Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов” –   Карлово” ЕООД 
собствеността си върху „Медицински център І – Карлово” ЕООД.  
 Безвъзмездно придобитите дялове са оценени при придобиването по тяхната 
справедлива стойност съгласно СС 20 – Отчитане на правителствени дарения и 
оповестяване на правителствена помощ. 
 
 4. Свързани лица 

 „МБАЛ „Д-Р КИРО ПОПОВ“ – КАРЛОВО“ ЕООД има отношение на свързано лице 
с  „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - КАРЛОВО“ ЕООД. 
 „МЕДИЦИСКИ ЦЕНТЪР I-КАРЛОВО“ ЕООД е дъщерно дружество на „МБАЛ „Д-
Р КИРО ПОПОВ“ – КАРЛОВО” ЕООД. 
 
 
           Текущи (краткотрайни) активи 

5. Стоково-материални запаси 

Базата за оценяване на стоково-материалните запаси е по-ниската от доставната и 

нетната реализируема стойност. 

Доставната стойност представлява сумата от всички разходи по закупуването и 

преработката, както и от другите разходи, направени във връзка с доставянето на стоково-

материалните запаси до сегашното им местоположение и състояние (материали, 

незавършено производство и др.) В разходите по закупуването не се включват складовите 

разходи за съхраняване на материалните запаси, административните разходи, 

финансовите разходи, разходите от извънредно естество. Тези разходи се отчитат като 

текущи разходи, през периода през който са извършени. 

Нетна реализируема стойност представлява предполагаемата продажна цена в 

нормалния ход на стопанската дейност, намалена с приблизително оценените необходими 

разходи за завършване на производствения цикъл и тези, необходими за осъществяване на 

продажбата. В края на отчетния период се прави оценка на нетната реализируема стойност 

на стоково-материалните запасни. Когато отчетната стойност на стоково-материалните 

запаси е по-висока от нетната реализируема стойност, тя се намалява до размера на 

нетната реализируема стойност. Когато условията , довели до снижаване стойността на 

стоково-материалните запаси, вече не са налице, предприема се увеличение, което не 

може да превишава стойността на стоково-материалните запаси, която те са имали преди 

намалението. Възстановяването изцяло или частично на предишното намаление на 

отчетната стойност се отчита като увеличение на стойността на съответните стоково-

материални запаси и като други текущи приходи. 

Прилаганият метод за отписване на стоково-материалните запаси при тяхното 

потребление е  „Среднопретеглената стойност ” на ежемесечна база, съгласно 

приложимия СС 2, като същата се изчислява на периодична основа след всяка доставка. 

 Промяна в метода на отписванена стоково – материалните запаси в сравнение с 

предходната година няма.    

  

 



6. Търговски и други вземания 

            6.1. В годишния отчет търговските и други вземания се представят и отчитат по 

тяхната амортизируема стойност, намалена със загубите от обезценка при 

класифицирането им като трудносъбираеми или несъбираеми вземания. 

Вземанията в национална валута се оценяват при тяхното възникване по номинална 

стойност в лева. 

6.2. Обезценка 

Към 31.12.2016 г. вземанията се проверяват за обезценка. 

Приблизителна оценка за съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за 

събираемостта на цялата сума или на част от нея съществува висока несигурност.  

Несъбираемите вземания се отписват изцяло, когато правните основания за това се 

установят. Отписването на вземанията става по формираната стойност в лева. 

Обезценката се отчита като други текущи разходи. 

Възстановяването на загуба от обезценка се отчита като други текущи приходи. 

Възприетите критерии за обезценка на вземания: 

Степен на просрочие Процент загуба от обезценка 

Над 360 дни 100 

 

7. Пари и парични еквиваленти 
            Паричните средства и еквиваленти включват наличните парични наличности и 

средствата по разплащателните сметки в банки. Паричните средства в национална валута 

се оценяват при придобиването им по номинална стойност на лева и тяхното отписване е 

също по номинална стойност на лева. За целите на изготвянето на отчета за паричните 

потоци:     

 •  паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици  са 

представени брутно, с включен ДДС (20%). 

  

8. Данъци от печалбата 

 Данъкът върху печалбата за годината представлява текущи и отсрочени данъци. 

Данъкът върху печалбата се признава в Отчета за приходите и разходите като задължение 

към бюджета и намаление на счетоводната печалба или увеличение на счетоводната 

загуба за периода, с изключение на този, отнасящ се до статии, които са признати 

директно в капитала, като в този случай той се представя в капитала. Текущите и 

отсрочени данъци се дебитират или кредитират директно в собствения капитал, когато 

данъкът възниква в резултат на операция или събитие, което е признато през същия или 

различен отчетен период директно в собствения капитал. 

 Текущият данък е сумата на данъците от печалбата, които са определени като 

дължими (възстановими) по отношение на данъчната печалба (загуба)  за периода, 

прилагайки данъчните ставки в сила към датата на изготвяне на баланса и корекции на 

дължимия данък, отнасящ се за предходни години. Текущите данъци от печалбата за 

текущия и предходни данъчни периоди се признават като пасив до размера, до който не са 

платени. Ако вече платените данъци от печалбата за текущия и предходни периоди 

надвишават дължимата сума за тези периоди, превишението се признава като актив. За 

отчетната и данъчната година се прилага данъчен норматив  върху печалбата 10 %. 

            Отсроченият данък е начислен като се прилага балансовия  метод и се отнася за 

временните разлики между балансовата стойност на активи и пасиви за целите на 



счетоводното им отчитане и балансовата 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. 

 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 бъдат реализирани. 

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, данъчна загуба или 

данъчния кредит. 

 Пасив по отсрочени данъци се признава задължително за всички възникнали 

облагаеми временни данъци. 

 Превишението на активите над пасивите по отсрочени данъци се отчитат в актива 

на  счетоводния баланс като отсрочен данък. 

 Превишението на пасивите над активите по отсрочени данъци се отчитат в пасива 

на счетоводния баланс като отсрочен данък. 

 

9. Провизии 

Като провизия в съответствие с изикванията на СС 37 – Провизии, условни 

задължения и условни активи  в „МБАЛ „Д-Р КИРО ПОПОВ“ – КАРЛОВО“ ЕООД се 

третира  и отчита задължение с неопределена срочност  или размер. 

Провизията е реално съществуващо задължение на предприятието към датата на 

финансовия отчет, за което сумата или времето за погасяване са несигурни, неопределими 

с точност.  

Провизията се признава в баланса  и като текущ разход, когато се обективират 

следните условия: 

а) Като резултат от минали събития към дата на изготвяне на баланса 

предприятието има текущо: 

 правно задължение, произтичащо от: договор – според неговите клаузи, 

действащото законодателство или друго приложение на закона, или 

 конструктивно задължение, произтичащо  от действия на предприятието, 

чрез скоито то е показало на други страни (персонал, контрагенти , 

общество), че ще поеме определени задължения, които има намерение да 

изпълни или то е приело програма за преструктуриране, която се планира и 

ръководи от ръководството; 

            б) Има вероятност за погасяване на задължението да бъде необходим паричен 

поток от ресурси, включващи икономически изгоди; 

            в) Може да бъде направена надежна оценка на размера на задължението. 

 За признаването й се прилага най-добрата и надежна приблизителна оценка на 

разходите, необходими за покриването 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 дисконтната 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 праразглеждат и  

корегират – 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  погасяване на задължението вече не е  вероятно да настъпи изтичане на 

ресурси, съдържащи  икономически ползи, провизията се реинтегрира. 

 Не се признават провизии, свързани с бъдекщи разходи за дейността на 

предприятието. 

 „МБАЛ „Д-Р КИРО ПОПОВ“ – КАРЛОВО“ ЕООД  отчита провизии за доходи при 

пенсиониране, които се признават по реда на СС 19 „Доходи за персонала”. 

 

10. Доходи на персонала 

 В предприятието се реализират и по реда на СС 19 – ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА   

се начисляват суми за доходи на персонала по видове, както следва: 

            10.1. 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 , представляващи възнаграждения по трудови договори. 

 Включват се и недискортираната сума на оценените разходи по платен годишен  

отпуск, очаквани да бъдат заплатени на работниците и служителите в замяна на труда им 

за изминалия отчетен период и свързаните с тях осигуровки. 

10.2. Доходи след напускане  - доходи при прекратяване на трудовото или 

служебно правоотношение преди нормалния срок за пенсиониране. 

10.3. Доходи при напускане на работа  - доходи на персонала, които са платими 

след приключване на трудовото правоотношение: пенсии, медицинско обслужване  и 

други доходи. 

Предприятието не участва в програми за доходи, изплатени на персонала след 

напускане.  „МБАЛ „Д-Р КИРО ПОПОВ“ – КАРЛОВО“ ЕООД е начислило правно 

задължение за изплащане на обезщетения на наетите лица при пенсиониране в 

съответствие с изискванията на СС 19  в размер, определен с помощта на независим 

актюер. Оценката на задълженията е базирана на стандартни проценти на инфлацията, 

очаквананата промяна на разходите за медицинско обслужване и смъртност. Бъдещото 

увеличение на заплатите също се вземат под внимание. 

  

11. Правителствени дарения и правителствена помощ 

 Първоначално финансиране от Правителството (правителствено дарение) , както и 

получените в предприятието дарения от трети лица се отчитат като финансиране, когато 

има значителна сигурност, че „МБАЛ „Д-р Киро Попов“ – Карлово“ ЕООД ще получи 

финансирането и ще изпълни условията, при които то е отпуснато. 

Правителствено дарение и финансирания от други източници, целящи да обезщетят 

дружеството за текущо възникнали разходи, се признават като приход на систематична 

база в същия период, в който са възникнали разходите. 

Правителствено дарение и финансирания от други източници, целящи да 

компенсират дружеството за направените разходи по придобиване на амортизируеми 

активи, се признават за приход от финансиране пропорционално на начислената за 

периода амортизация на активите, придобити с полученото финансиране.  



Правителствени дарения и дарения от трети лица, свързани с придобиването на 

неамортизируеми активе, се признават като приход от финансиране на опрделена от 

предприятието база, свързана  с условията на дарението. 

  

12. Търговски  и други задължения 
 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 амортизирана 

стойност, като всяка разлика между номинал и размера на падеж се отчита в обема на 

разходите през периода на ползването на заема на база ефективен лихвен процент.                 

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността на 

оригиналните фактури /цена на придобиване/, която се приема за справедливата стойност 

на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги. 

            Задълженията в национална валута се оценяват при възникването им по тяхната 

номинална стойност в лева. Отписването на задълженията става по номинална стойност на 

лева. 

 В годишния финансов отчет задълженията в национална валута са представени по 

номинална стойност на лева. 

  

13. Приходи 

 Основният източник на приходи на „МБАЛ „Д-р Киро Попов” – Карлово” ЕООД е 

от болнична дейност. 

 Приходите от обичайната дейност се признават на база принципите за текущо 

начисляване и съпоставимост с разходите. При съставяне на документите се имат предвид 

изискванията на националното законодателство. 

  

14. Разходи 

 Основните разходи на дружеството са свързани с разходи за заплати и материали. 

 Разходите за обичайната дейност се признават в съответствие с принципите за 

текущо начисляване и съпоставимост с приходите. Спазват се изискванията на 

националното законодателство за съставяне на документите. 

 

 15. Промени в приблизителните счетоводни стойности 

 При изготвянето на финансовите отчети предприятието използва приблизителни 

счетоводни стойности.  Използването на разумни приблизителни стойности при 

изготвянето на финансовите отчети е основно изискване, което осигурява тяхната 

достоверност. 

 Очакванията и основните допускания се преразглеждат текущо. 

 Промяната на счетоводните оценки се признава, както следва: 

 в периода на промяната – ако промяната засяга само този период; 

 за периода на промяната и бъдещи периоди – ако промяната засяга и тях; 

 ефектът върху бъдещи периоди, ако има такъв, се признава, когато тези 

бъдещи периоди настъпят. 

 

 

 



16. Фундаментални грешки 

Грешка, свързана с представяне на финансово – счетоводната информация за 

предходен(ни) период(ди) се класифицира като фундаментална по смисъла на 

приложимия СС 8, когато повлиявасъществено на информацията във финансовите отчети 

на този(тези) период(ди). 

За коригиране на фундаментална грешка по смисъла на приложимия СС 8, тъй като 

повлиява съществено на информацията  във финансовите отчети за този(тези) период(ди) 

в предприятието се прилага: 

Препоръчителния период, съгласно приложимия СС 8 фундаменталната грешка, 

свързана с предходния период, за който се отнася се отчита през текущия период чрез  

увеличаване (намаляване) на салдото  на неразпределената печалба от минали години        

( непокрита загуба от минали години, когато намалението на неразпределената печалба е 

по-голямо от  салдото на неразпределената печалба преди намалението). 

В годишния финансов отчет сравнителната информация от предходния отчетен 

период се преизчислява. 

 

17. Промени в счетоводната политика 

В дружеството 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. 

За отразяване на промяната в счетоводната политика се прилага: 

Препоръчителния подход съгласно приложимия СС 8. 

Промяната в счетоводната политика се прилага с обратна сила. Всяка корекция 

вследствие на промяната се отразява като корекция на салдото на неразпределената  

печалба / непокрита загуба. 

Сравнителната информация се преизчислява. 

Разликата от преизчисляване  на разходите за данъци в отчета за приходите и 

разходите за предходния период се сочи като корекция на неразпределената              

печалба / непокритата  загуба. 

Промяната в счетоводната политика се прилага без обратна сила, когато 

корекцията на салдото на неразпределената печалба от минали години не може да бъде 

надеждно  определено. 

 

18. Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет 

Годишния финансов отчет на „МБАЛ „Д-Р КИРО ПОПОВ“ – КАРЛОВО“ ЕООД 

подлежи на одобрение за публикуване от страна на управителя на дружеството. 

Всички събития, настъпили  след датата на годишния финансов отчет до дата на 

неговото одобряване за публикуване се класифицират в съответствие със СС 10 Събития 

настъпили след датата на годишния финансов отчет, като: 

- коригиращи събития – събития които доказват условия, съществували на датата 

на годишния финансов отчет, и 

- некоригиращи  събития – събития, които са показателни за условия, настъпили 

след дата на годишния финансов отчет. 

 



ІV. ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 

 

1. Дълготрайни нематериални активи 

                           Видове ДНА 2016 г. 2015 г. 

Програмни продукти към 01.01.2016 г. по отчетна 

стойност 

85 84 

Движение през годината  1 

Натрупана амортизация към 31.12.2016 г. 85  84 

Програмни продукти по отчетна стойност  към 

31.12.2016 г. 

85 85 

Програмни продукти по балансова стойност  към 

31.12.2016 г. 

0 1 

 

В годишния отчет ДНМ са представени по историческа стойност , намалена с 

начислените амортизации. Считаме , че в края на годината липсват условия за обезценка на 

активите. 

        Дълготрайните нематериални активи се състоят от програмни продукти, необходими за 

дейността и отчетността на дружеството. 

  100% амортизирани дълготрайни нематериални активикъм 31.12.2016 г. са: 

  Програмни продукти   -   85 хил. лв. 

Дружеството не използва чужди дълготрайни нематериални активи. 

През 2016 г. не е извършена промяна в метода на амортизация на дълготрайните 

нематериални активи. 

 

2. Дълготрайни материални активи 

2.1. Очаквани срокове на полезен живот на дълготрайните материални активи: 

 

Средна норма на полезен живот (години) 

Видове ДМА                                2016 г.                                  2015 г. 

Сгради 25 25 

Машини, оборудване   5 5 

Компютри 2 2 

Съоръжения 25 25 

Стопански инвентар и др. 

ДМА 

6,7 6,7 

 

2.2. Използвана норма за амортизация в %: 

 

Вид ДМА В счетоводен 

амортизационен план 

В данъчен амотизационен 

план 

Сгради 4 4 

Машини, оборудване 20 20 

Компютри 50 50 

Съоръжения 4 4 

Стопански инвентар и други 

ДМА 

15 15 



2.3. Като инвестиционни имоти са сгради, отдавани под наем. Балансовата стойност 

на инвестиционните имоти са следните: 

Инвестиционни имоти   Отчетна стойност (хил. лв.)   Отчетна стойност (хил. лв.) 

 2016 година 2015 година 

Сгради Не Не 

 

       2.4. В дейността си дружеството не използва дълготрайни материални активи, върху 

които не притежава право на собственост. 

2.5. Движението на ДМА по отчетна стойност и начислени амортизации е както    

следва: 

 Земя и 

сгради 

Машини и 

оборудване 

Автомобили  Други ДМА Общо ДМА 

 хил.лева хил.лева хил.лева хил.лева хил.лева 

Балансова 

стойност на 

01.01.2016 г. 

384 2868 8 92 3352 

Постъпили    3 3 

Амортизация 

за периода 

20 701 3            21 745 

Балансова 

стойност на 

31.12.2016 г. 

364 2167 5 74 2610 

31.12.2015 г.      

Отчетна 

стойност 

499 4515 38 288 5340 

Натрупана 

амортизация 

115 1647 30 196 1988 

Балансова 

стойност 

384 2868 8 92 

 

3352 

31.12.2016 г.      

Отчетна 

стойност 

499 4513 38 290 5340 

Натрупана 

амортизация 

135 2346 33 216 2730 

Балансова 

стойност 

364 2167 5 74 2610 

Предоставени 

аванси и 

ДМА в 

процес на 

изграждане 

    36 

Общо 

дълготрайни 

материални 

активи 

    2646 



В годишния отчет дълготрайните материални активи са представени по историческа 

стойност, намалена с начислените амортизации. Считаме, че към края на годината липсват 

условия за съществена обезценка на активите. 

          2.6.Отчетна стойност на напълно амортизирани дълготрайни материални активи по     

групи са: 

Дълготрайни материални 

активи с нулева балансова 

стойност 

Отчетна стойност в хил. лв. 

към 31.12.2016 г. 

Отчетна стойност в хил. лв. 

към 31.12.2015 г. 

Машини и апаратура 1041 1054 

Компютърна техника    45     46 

Стопански инвентар  109  110 

   

 

          2.7. Към датата на финансовия отчет дружеството няма предоставени дълготрайни 

материални активи за обезпечение на задължения. 

          2.8. Дружеството няма закупени активи по финансов лизинг. 

 

3. Инвестиции в акции, дялове и облигации 

3.1. Към 31.12.2016 година „МБАЛ„Д-р Киро Попов” – Карлово” ЕООД притежава                
прехвърлените безвъзмездно  от Община Карлово на  „Многопрофилна болница за активно 
лечение „Д-р Киро Попов” – Карлово” ЕООД собствеността си върху дяловете на 
„Медицински център І – Карлово” ЕООД  на  стойност 78 хил. лева. Безвъзмездно 
придобитите дялове  от „Медицински център І – Карлово” ЕООД са оценени при 
придобиването по тяхната справедлива стойност съгласно СС 20 – ОТЧИТАНЕ НА 
ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕ  НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА 
ПОМОЩ    в размер на 2 хил. лв. 

 

          Капитал Хил. лв.: 

Наименование и седалище  

на предприятието 

На предприятието В т. ч. притежаван от 

„МБАЛ „Д-р Киро Попов” – 

Карлово” – ЕООД 

„Медицински център І – 

Карлово” ЕООД. М 

78 78 

Инвестициите са придоби през 2013 г. 

 

4. Свързани лица и сделки с тях 

4.1. Идентификация на свързаните лица 

4.1.1.  Свързани лица, контролирани от „МБАЛ „Д-Р КИРО ПОПОВ“ –  

КАРЛОВО“ – ЕООД 

 

Наименование и правна 

форма 

Седалище на свързаното 

лице 

Описание на типа 

свързаност 

„Медицински център I – 

Карлово“ - ЕООД 

Гр. Карлово Дъщерно предприятие 

 

„МБАЛ „Д-Р КИРО ПОПОВ“ – КАРЛОВО“ – ЕООД  е предприятие майка.     



Освободено е от задължение да съставя консолидирани  финансови отчети на основание 

чл. 32 от Закона за счетоводство. Дружеството е предприятие майка на малка група. 

4.2. Сделки със свързаните лица 

Сделките със свързаните лица се свеждат до: 

През отчетната 2016 г.„МБАЛ „Д-Р КИРО ПОПОВ” – КАРЛОВО” ЕООД е сключило 

следните сделки със свързани лица. 

 

Вид на 
сделката 

Свързано 
лице 

Характер на  
свързаността 

Предложение за 
сключване на 

сделката 
 Договор 

Стойност на 
сделката 

Ползване на 
рентгенова 
апаратура 

МЦ І 
КАРЛОВО 
ЕООД 

Дъщерно 
дружество 

МЦ І КАРЛОВО 
ЕООД 

Договор от 
01.04.2014 
г. 

  21050 лв. 

Ползване на 
рентгенова 
апаратура 

МЦ І 
КАРЛОВО 
ЕООД 

Дъщерно 
дружество 

МЦ І КАРЛОВО 
ЕООД 

Договор от 
01.07.2016 
г. 

    2500 лв. 

Денонощна 
физическа 
охрана 

МЦ І 
КАРЛОВО 
ЕООД 

Дъщерно 
дружество 

МЦ І КАРЛОВО 
ЕООД 

Договор от 
08.02.2016 
г. 

    5500 лв. 

 

5. Временни разлики и отсрочени данъчни активи: 

5.1. Признати активи по отсрочени данъци 

Произход на отсрочените данъци Стойност на отсрочения 

данък (хил. лв.) 

 

 31.12.2016г. 31.12.2015г. 

1. Разходи за възнаграждения по неизползвани 

/компенсируеми/ отпуски 

4 2 

2. Разходи за осигуровки по неизползвани  

/компенсируеми/ отпуски 

2 0 

3. Обезценка на вземания 1 2 

4. Провизии за задължения  22 0 

ОБЩО: 29 4 

 

5.2.Отсрочени данъци, дебитирани или кредитирани директно в собствения капитал 

Отсрочен данък върху временната 

разлика , отразени директно в 

собствения капитал 

2016 г. 2015 г. Причина за 

отразяваненто 

им в 

собствения 

капитал 

1. Провизии за задължения     176 0 Извършена 

актюерска 

оценка за 

доходи на 

персонала при 

пенсиониране 

 



6. Стоково – материални запаси 

6.1. Дейността на предприятието налага да се поддържат определени наличности от 

стоково-материалните запаси. Към датата на финансовия отчет техния състав включва: 

                                                                                         Отчетна стойност в хил. лв 

Материали 31.12.2016 г.  31.12.2015 г. 

Лекарства 36 97 

Мед. консумативи 41 46 

Гориво 5 5 

Хранителни продукти 3 4 

Дезинфектанти 3 4 

Други  2 2 

Общо материали: 90 158 

 

6.1.1. Аналитично състава на съществена категория от група на  материалните 

запаси  има вида: 

                                                                                               Отчетна стойност в хил. лв. 

Съществена категория от групата на материалните запаси 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 

Лекарства в т.ч.: 36 97 

Бинокрит амп. 3 4 

Джентадуето фикта т. 2 3 

Тражента т. 1 1 

Уназин амп. 1 0 

Натриев хлорид фл. 1 0 

Сомазин амп. 1 0 

Реместип амп. 1 1 

Прадакса т. 1 1 

Ренегел т. 1 0 

Мед. Консумативи в т.ч.: 41 46 

Диализатори бр. 12 11 

Хир. конци доз. 5 8 

Хемолинии бр. 3 2 

Финилки бр. 1 1 

Троакар бр. 1 0 

Платно за херниопласт бр. 1 1 

Рентгенови филми бр. 1 1 

АБК ИГ – 8,4 л. 1 1 

Марлени компреси оп. 1 1 

КБК ИГ – 3 л. 1 1 

Сух бикарбонат оп. 1 1 

 

Незавършеното производство в размер на 69 хил. лв. към 31.12.2016 г. са 

извършените разходи по престоя и лечението на пациенти , които са изписани след 

31.12.2016 г. 

6.2. Отчетната стойност на стоково-материалните запаси, представени по 

историческа стойност, към датата на годишния финансов отчет е  159 хил. лв. 



           Материалите и незавършеното производство са представени по доставна стойност, 

тъй като в края на годината няма такива с доставна стойност по-висока от нетната им 

реализируема стойност. 

            6.3. Няма дадени стоково-материални запаси в залог за обезпечаване на пасиви на 

предприятието към датата на финансовия отчет. 

 

7. Търговски и други вземания 

7.1. Вземанията на дружеството са на стойност 372  хил. лева и представляват: 

Вземания 

2016 година 2015 година 

Сума на 

вземането 

(хил. лв.) 

Степен на 

ликвидност 

Сума на 

вземането 

(хил. лв.) 

Степен на 

ликвидност 

До 12 

месеца 

над 12 

месеца 

До 12 

месеца 

над 12 

месеца 

І. Вземания от 

продажба на клиенти 347 347  330 330  

II. Вземания от 

предприятия от 

групата 128 25 103 130 43 87 

Общо вземания -

брутен размер 475 372 103 460 373 87 

Сума на обезценка -103   -87   

Нетен размер на 

вземанията       

 372 372  373 373  

 

7.2. Част от вземанията на „МБАЛ „Д-Р КИРО ПОПОВ“ – КАРЛОВО“ ЕООД са в 

просрочие. След оглед прилаганите критерии за оценка на несъбираеми  и 

трудносъбираеми вземания към датата на финансовия отчет признатите загуби от 

обезценка и несъбираемост са както следва: 

                                                                                               Сума на обезценка /хил. лв./ 

Обезценка на вземания  от предприятие от групата 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 

Обезценка на вземания по извършени доставки 103 87 

Общо обезценка на вземания от предприятие от 

групата 

103 87 

 

Изменението в сумата на загуба от обезценка за периода е както следва: 

                                                                                                                      Сума /хил. лв./ 

Загуби от обезценка и несъбираемост 2016 г. 2015 г. 

 Загуба от обезценка  в началото на периода              87            62 

Възстановена през периода              25            14 

Отписана през периода                0              0 

Начислена загуба от обезценка през периода              41            39 

Загуба от обезценка в края на периода 103 87 



 

 8. Пари и парични еквиваленти 

 8.1. Компонентите на паричните наличности и паричните еквиваленти, представени 

в счетоводния баланс са: 

Парични средства в лева и валута 31.12.2016 г. 

хил. лева 

31.12.2015 г. 

хил. лева 

Парични средства в лева 36 142 

Парични средства във валута 0 0 

Общо: 36 142 

 

Към датата на финансовия отчет  дружеството няма  парични средства, които да  не 

са на разположение на ръководството.  

 

9. Капитал 

           9.1. Регистрирания капитал на „МБАЛ „Д-Р КИРО ПОПОВ“ – КАРЛОВО” ЕООД 

към 31.12.2016 г. възлиза  на 3963081 лв. и е разпределен в 3963081 броя дялове с 

номинална стойност 1 лв. 

Капиталът на Дружеството е разпределен както следва: 

 Съдружник  Дял от 

капитала в % 

Брой дялове 

ОБЩИНА КАРЛОВО           100 3963081 

Общо 100% 100% 

 

9.2. Резервите на „МБАЛ „Д-р Киро Попов“ – Карлово“ ЕООД се състоят от: 

- 304 хил. лв. формирани от разпределение на печалбата от минали години за 

резерви. 

 

9.3. Натрупана печалба от минали години е 191 хил. лв. 

 

9.4. Натрупана загуба от минали години е 1214 хил. лв. 

 

10. Провизии за пенсии и други подобни задължения 
10.1. Дължими суми по платен годишен отпуск, очаквани да бъдат заплатени на 

работниците и служителите в замяна на труда им за изминалите отчетни периоди: 

 

Сума /хил. лв./ 

Задължения  за   компенсируеми  отсъствия 2016 г. 2015 г. 

Начислени към началото на периода 60 41 

Начислени през периода 101 56 

Изплатени през периода 50 37 

В края на периода 111 60 

 

 

 

 

 



10.2. Дължими суми за доходи при пенсиониране, очаквани да бъдат заплатени на 

работниците и служителите през следващите отчетни периоди. 

Съгласно изискванията на Кодекса на труда и Колективния трудов договор при 

прекратяване на трудовото правоотношение , след като работникът и служителят е 

придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, „МБАЛ „Д-Р КИРО ПОПОВ“ 

– КАРЛОВО“ ЕООД е задължено да му изплати обезщетение в размер до  6 брутни 

работни заплати. 

„МБАЛ „Д-Р КИРО ПОПОВ“ – КАРЛОВО“ ЕООД е начислило правно задължение 

за изплащане на обезщетение на наетите лица при пенсиониране в съответствие с 

изискванията на СС 19 – Доходи на персонала на база прогнозирани плащания, 

дисконтирани към настоящия момент с дисконтов процент, базиран на намаление на 

лихвения процент, при който се извършва дисконтирането. Ръководството на „МБАЛ „Д-

Р КИРО ПОПОВ“ – КАРЛОВО“ ЕООД е направило тези предположения с помощта на 

независим актюерски оценител. 

 

Сума в хил. лв. 

 Сума на задължението за доходи след напускане 

/пенсиониране/ 

2016 г. 2015 г. 

В началото на периода 211  

Използвани през периода 26  

Изменение на задължението през периода 57  

В края на периода 242  

 

          Начисленото правно задължение за изплащане на обезщетение на наетите лица при 

пенсионира в съответствие с изискванията на СС 19 – Доходи на персонала на база 

прогнозни плащания е направено през 2016г. за първи път. Сумата на задълженията в 

началото на периода са осчетоводени за сметка на собствения капитал и отразени в 

Отчета за собствения капитал по т. 10  други изменения в собствения капитал в размер 

на 207 хил. лв. 

 

         11. Правителствени  дарения, правителствена помощ и приходи за бъдещи 

периоди 

11.1. Правителствени дарения и правителствена помощ 

11.1.1. Предприятието е получател на правителствени дарения, както следва 

Дарения ( финансирания ) Сума в хил. 

лв.   2016 г. 

Сума в хил. 

лв.  2015 г. 

От Министерство на здравеопазването 144 171 

От Община Карлово 35 5 

От АЗ чрез Дирекция „Бюро по труда” в гр. Карлово 6 10 

   

 

11.1.2. Предприятието е получател на дарения от трети лица, както следва: 

Дарения ( финансирания ) Сума в хил. 

лв.   2016 г. 

Сума в хил. 

лв.  2015 г. 

От БЬОРИНГЕР ИНГЕЛХАЙМ РЦВ ГмбХ И Ко КГ 

- лекарства   

1 7 



           11.1.3. Размерът на получените  под формата на дарения средства и активи и 

признатите приходи е, както следва: 

 

Дарения ( финансирания ) – признати приходи Сума в хил. 

лв.   2016 г. 

Сума в хил. 

лв.  2015 г. 

 В края на периода, в т.ч. 178 220 

За амортизируеми активи 24 26 

За ЛЗ в труднодостъпни и отдаличени райони 124 130 

Експертни решения на ТЕЛК 9 31 

Консултации в ЦСМП 9 5 

Неонатален слухов скрининг 3 4 

Обучение и заетост на продълж. безработни лица 5 10 

Лекарства от МЗ 1 1 

Лекарства дарение от юридически лица 3 4 

Дарение от ПИБ – за оперативна дейност  3 

Дарение от физически лица /климатик, диван/  1 

Ремонт на дежурен кабинет   5 

 

      12. Разходи 

      12.1. Същност на отчетените разходи за оперативната дейност през периода 

 

                                                                                     (Разход  -  стойност хил. лв.) 

Категория разходи 2016 г. В т.ч. 

неплатени  

към 

31.12.2016г. 

2015 г. В т.ч. 

неплатени 

към 

31.12.2015г. 

Промени в наличността на 

незавършеното производство 

  7  

Разходи за материали 1220 191 1368  

Разходи за услуги 288 34 304 16 

Разходи за амортизации 746  591  

Разходи за обезценка 41  39  

Разходи за персонала 3236 396 3151 341 

Други разходи 9  4  

Общо оперативни разходи 5540 621 5464 357 

 

 

Значими по своя характер разходи  (отразени по своята същност в горната таблица) 

са както следва: 

 

 

 

 

 

 

 



12.1.1. Разходи за материали                                                    

                                                                                                     Разход – стойност (хил. лв.) 

                           РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 2016 г. 2015 г. 

Лекарства 422 466 

Мед. Консумативи 346 396 

Електроенергия 147 164 

Хранителни продукти 107 111 

Вода 48 38 

Гориво за отопление 46 49 

Гориво за МПС 27 36 

Дизенфекционни материали 22 27 

 

 

12.1.2. Разходи за външни услуги 

                                                                                                     Разход – стойност (хил. лв.) 

                    РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 2016г. 2015г. 

Абонаментно поддържане на медицинска техника 42 20 

Микробиологични изследвания 37 42 

Охрана 37 38 

Абонаментно поддържане на програмен продукт 35 34 

Пране на болнично бельо 23 24 

Ремонт на машини и оборудване 9 15 

Предаване на опасни отпадъци 9 10 

 

 

12.1.3. Разходи за  персонала 

12.1.3.1. Среден списъчен брой на персонала: 

Категория персонал Средносписъчен 

състав (брой) 

 

Средносписъчен 

състав (брой) 

 

 2016 г. 2015 г. 

Ръководители 18 19 

Специалисти 120,5 131,23 

Техници и приложни специалисти 16 18 

Помощен административенперсонал 7 8 

Санитари и готвачи                                                                                                                                                                                         61 62 

Квалифицирани работници  1 1 

Оператори на машини  9 9 

Професии, неизискващи специална квалификация 2 3 

             Общо: 234,5 251,23 

 

 

 

 

 



12.1.3.2. Краткосрочни доходи на персонала  - сума призната като разход  за 

краткосрочни доходи на персонала. 

 

      Категории персонал Сума (хил. лв.)  

 2016 г. 2015 г. 

Административен персонал, в т.ч. 801 751 

Възнаграждания 682 639 

Осигуровки 119 112 

Медицински персонал, в т.ч. 2435 2400 

Възнаграждения 2091 2048 

Осигуровки 344 352 

Общо: 3236 3151 

 

12.1.3.3. Неизплатени доходи на персонала към датата на изготвяне на годишния 

финансов отчет. 

 

Неизплатини възнаграждения Сума (хил. лв.)  

 2016 г. 2015 г. 

Административен персонал, в т.ч. 41 45 

Медицински персонал 178 196 

Общо: 219 241 

 

 

12.1.4. Разходи за обезценка 

Разходи за обезценка Сума (хил. лв.)  

 2016 г. 2015 г. 

Вземания от „Медицински център І – Карлово” ЕООД 41 39 

   

Общо: 41 39 

 

 

12.1.5. Разходи за провизии 

Разходи за провизии Сума (хил. лв.)  

 2016 г. 2015 г. 

Задължения към персонала при пенсиониране 176 0 

   

Общо разходи за провизии: 176 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Приходи 

   13.1. Приходи  от оперативна дейност 

Категория приходи 

Приход - стойност (хил. лв.) 

2016 година 2015 година 

   

І. Нетни приходи от продажби, в т. ч.: 4117 4468 

Приходи от продажба на услуги, в т. ч.: 4117 4468 

Приходи от РЗОК по КП 3345 3489 

Приходи от РЗОК – амбулаторни процедури 515 729 

Приходи от РЗОК – МДД и ВСД 46 41 

Потребителска такса 60 59 

ІІ. Увеличение на запасите от незавършено 

производство 46 0 

ІІІ. Приходи от финансирания в т.ч. 178 220 

За амортизируеми активи 24 26 

За неамортизируеми активи 3 9 

За компенсация на разходи 151 185 

В т.ч. от приходите от финансирания от правителството 

са: 168 202 

ІV. Други приходи в т. ч.: 100 87 

Приходи от обезценка на вземане 25 14 

Приходи от наеми 23 18 

Приходи от платена храна 22 22 

Приходи от направени разходи от трети лица 17 21 

V. Финансови приходи 0 0 

Обща сума на приходите: 4441 4775 

 

13.2.Сума на отчетените приходи, които не са получени към 31.12.2016 г. 

Категория приходи 

2016 година 2015 година 

Приход - 

стойност (хил. 

лв.) 

В т.ч. 

Неплатени 

(хил.лв.) 

Приход-

стойност 

(хил. лв.) 

В т.ч. 

Неплатени 

(хил. лв.) 

Приходи от продажби на услуги 4117 371 4468 371 

     

 

 

14. Разходи за данъци от печалбата 

Разходи за данъци от печалбата 
Разход - стойност (хил. лв.) 

2016 г. 2015 г. 

Разходи за текущ корпоративен данък 0 0 

Разходи / приходи за отсрочен корпоративен 

данък (29) (4) 

Общо разходи за данъци от печалбата: (29) (4) 



15. Не са предоставени аванси и кредити на административния персонал и 
членовете на органите на управление.

Дата на съставяне: 22.03.2017 година
/ / /

Съставител:......... t i j . . / . ..........
/Тодорка Коева Карагенска/

След датата на годишния финансов отчет до дата на неговото одобряване за 
публикуване не са настъпили събития, които да класифицираме като некоригиращи.

Дата на одобрение:.22.03.2017 година

КМУ правител :......... ....... „ ..............
/Христо АлекбЗндрЬв Пелев/


