ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ
НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
КЪМ 31.12.2011 г.
НАЛИЧНОСТИ НА 01.01.2011 г.
1) БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА НА БИС - 355 418 лв., в т. ч.
Общ фонд - 1 050 лв.
Целеви фонд - 56 147 лв.
Резервен фонд - 19 375 лв.
Средства за попълване на фондовете от печалбата от ст. дейност - 20 452 лв.
Средства на БИС/ТК - 258 394 лв.
2) ОСТАТЪК ОТ ПОЛУЧЕНИЯ АВАНС ПО ПРОЕКТА ПО ОП - 827 254 лв.
Наименование на приходите

Отчет
приходи
31.12.2011 г

Трансфери (субсидии) от държавния бюджет
Приходи от продажба на стандарти, публикации и услуги в
т.ч.:
•

Приходи от продажба на български стандарти – 368
279 лв.

•

Приходи от продажба на чужди стандарти -57 851 лв.

•

Приходи от продажба на стандарт. издания 951 лв.

•

Приходи от продажба на каталог БДС - 504 лв.

•

Приходи от абонамент за Официален бюлетин 108 лв.

•

Приходи от продажба и абонамент на списание
„Компас”-72 лв.

•

Приходи от справки „База данни” - 200 лв.

•

Приходи от курсове и семинари – 2 516 лв.

за 2011 г.

1 074 000

1 074 000

450 481

490 000

198 508

200 000

33 890

16 000

15

5

Вноски от членовете на БИС (членски внос)
Приходи от сключени договори за разработване или въвеждане
с превод на стандарти и други договори в т.ч.
•

Утвърден
бюджет за
приходи

Договори с Министерството на регионалното развитие
и благоустройството - 19 155 лв.

•

Договор с „МЦ-Баухеми” ЕООД -1 354 лв.

•

Договор с „Кнауф България” ЕООД -1837 лв.

•

Договор с ПУДОС към Министерството на околната
среда и водите -10 753 лв.

•

Договор с „Винебергер” ЕООД - 791 лв.

Приходи от финансирания по европейски проекти в т.ч.
•

49 265

97 500

22 671

26 000

1 894799

1 903 500

Приходи по сключено споразумение за преводи на
стандарти между БИС и CEN, CENELEC

Други приходи /от лихви по депозити и курсови разлики,
дарения и спонсорство/ в т.ч.:
•

Лихви по депозити и текущи банкови сметки - 20
034лв.

•

Приходи от курсови разлики – 80 лв.

•

Други приходи (от продажба на конкурсна
документация, старо оборудване) – 2 307 лв.

•

Приходи от спонсорство -250 лв.

ПРИХОДИ ЗА БИС
Приходи от получени средства от междинен отчет по проект
по ОП „Конкурентоспособност”
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА 2011 г.

187 234
2 016 049

1 903 500

