
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ  
 НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ   

ЗА 2012 г.  
НАЛИЧНОСТИ НА 01.01.2012 г. 
1) остатък от парични средства на БИС - 289 434 лв. в. т. ч. 
 

- средства в целевият фонд - 66 686 лв. 
- средства в резервния фонд - 21 420 лв. 
- средства в общия фонд -1 050 лв. 
- печалба от стопанската дейност за 2011 г. - 14 617 лв. 
- средства на БИС/ТК - 185 661 лв. 

2) остатък от аванса по проекта по ОП - 249 649 лв. 
 

Наименование на приходите Отчет приходи  
ЗА 2012 г. 

БЮДЖЕТ 
ПРИХОДИ 
ЗА 2012 г. 

Субсидия от държавния бюджет, утвърдена със Закона за 
държавния бюджет за 2012 г. 

1 105 000 1 105 000 

Приходи от продажба на стандарти, публикации и услуги в 
т.ч.: 

• Приходи от продажба на български стандарти - 339198 
лв. 

• Приходи от продажба на чужди стандарти - 45 513 
лв. 

• Приходи от продажба на стандарт. издания -5 784лв. 

• Приходи от продажба на каталог БДС - 727 лв. 

• Приходи от абонамент за Официален бюлетин - 4750 лв. 

• Приходи от продажба и абонамент на списание 
„Компас” - 13 лв. 

• Приходи от справки „База данни” - 330 лв. 

• Приходи от курсове и семинари - 28 808 лв. 
 

425 123 
 

450 000 

Вноски от членовете на БИС (членски внос) 188 235 200 000 

Приходи от договори за разработване или въвеждане с превод 
на стандарти и други договори в т. ч. с: 

1) Министерство на транспорта -702 лв. 
2) Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството - 39861 лв. 
3) Предприятие за управление на дейности по опазване на 

околната среда - 8284 лв. 

52 794 35 000 



4) „Химически продукти” ООД - 842 лв. 
5) „Идеал Стандарт –Видима” АД - 510 лв. 
6) „Винербергер” ЕООД – 1 122 лв. 
7) „Кнауф България” ЕООД – 1 173 лв. 
8) „Безконтакторни мултиплексорни” ЕООД - 300 лв. 

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

• Приходи по сключено споразумение за преводи на 
стандарти между БИС и CEN, CENELEC – 101 401 лв. 

• Проект „ Виртуално образователна програма за мебелния 
бранш” по програма „Леонардо да Винчи” – 18 156лв.  

• Туининг проект  за подкрепа на Института за 
стандартизация на Босна и Херцеговина – 24 628 лв. 

144 185 77 860 

Приходи от лихви по депозити, курсови разлики, спонсорства 
и други приходи в т. ч.: 

• Лихви - 15 984 лв.; 

• Спонсорства - 4000 лв. 

• Други продажби (продажба на тръжна документация, 
предаване на вторични суровини на бракуван лек 
автомобил) - 2 312лв. 

21 496 
 

17 000 

ВСИЧКО ПРИХОДИ РЕАЛИЗИРАНИ ЗА 2012 г. 1 936 833 1 884 860 

Приходи по получени средства от междинни технически и 
финансови отчети по проект „Усъвършенстване системата за 
стандартизация в България” 
 
 

619 188 
 
 
 
 

 

Средства от предходната година, които се включват в разходната 
част на бюджета за 2012 г. 

 110 000 

   

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА  БИС 2 556 021 1 994 860 
 
 


