
ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
ФОНДАЦИЯ «СТУДЕНТСКО ОБЩЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА 
МЕЖДУЕТНИЧЕСКИЯ ДИАЛОГ»

Мнение

Ние извършихме одит на финансовия отчет на ФОНДАЦИЯ «СТУДЕНТСКО 
ОБЩЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИЯ ДИАЛОГ» („Фондацията“), 
съдържащ счетоводния баланс към 31 декември 2019 г. и отчета за приходи и разходи 
от стопанска дейност, отчета за приходи и разходи от нестопанска дейност, отчета за 
собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази 
дата, както и приложение към финансовия отчет, съдържащо обобщено оповестяване 
на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.

По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички 
съществени аспекти финансовото състояние на Фондацията към 31 декември 2019 г. и 
неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, 
завършваща на тази дата, в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС), 
приложими в България.

База за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти 
(МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в 
раздела от нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“. Ние 
сме независими от Фондацията в съответствие с Международния етичен кодекс на 
професионалните счетоводители (включително Международни стандарти за 
независимост) на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители 
(Кодекса на СМСЕС), заедно с етичните изисквания на Закона за независимия финансов 
одит (ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в 
България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с 
изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските 
доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето 
мнение.

Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него

Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои 
от доклад за дейността, изготвен от Ръководството съгласно Глава седма от Закона за 
счетоводството, но не включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад върху него.
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Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и ние не 
изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не 
е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в това да 
прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга 
информация е в съществено несъответствие с финансовия отчет или с нашите 
познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да съдържа 
съществено неправилно докладване. В случай че на базата на работата, която сме 
извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно 
докладване в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт.

Нямаме какво да докладваме в това отношение.

Допълнителни въпроси, които поставя за докладване Законът за счетоводството

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, по отношение на 
доклада за дейността, ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискваните по 
МОС, съгласно „Указания относно нови и разширени одиторски доклади и 
комуникация от страна на одитора“ на професионалната организация на регистрираните 
одитори в България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)“. 
Тези процедури касаят проверки за наличието, както и проверки на формата и 
съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране на 
становище относно това дали другата информация включва оповестяванията и 
докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството, приложим в 
България.

Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството 

На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:

а) Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е 
изготвен финансовия отчет, съответства на финансовия отчет.

б) Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от 
Закона за счетоводството.

Отговорности на Ръководството за финансовия отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този 
финансов отчет в съответствие с НСС, приложими в България и за такава система за 
вътрешен контрол, каквато Ръководството определя като необходима за осигуряване 
изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни 
отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка.

При изготвяне на финансовия отчет Ръководството носи отговорност за оценяване 
способността на Фондацията да продължи да функционира като действащо 
предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с 
предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на
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основата на предположението за действащо предприятие, освен ако Ръководството не 
възнамерява да ликвидира Фондацията или да преустанови дейността му, или ако 
Ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

Отговорности на одитора за одата на финансовия отчет

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали 
финансовият отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, 
независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, 
който да включва нашето одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока 
степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие със Закона за 
независимия финансов одит и МОС, винаги ще разкрива съществено неправилно 
отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в 
резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се 
очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху 
икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет.

Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и 
запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:

— идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания във 
финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, 
разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и 
получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да 
осигурят база за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно 
отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено 
неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да 
включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления 
за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на 
вътрешния контрол.

— получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да 
разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните 
обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на 
вътрешния контрол на Фондацията.

— оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на 
счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени 
от Ръководството.

— достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на 
Ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо 
предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали 
е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха 
могли да породят значителни съмнения относно способността на Фондацията да 
продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до 
заключение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем 
внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания 
във финансовия отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да 
модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските
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доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или 
условия обаче могат да станат причина Фондацията да преустанови 
функционирането си като действащо предприятие.

— оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия отчет, 
включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя 
основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига достоверно 
представяне.

Ние комуникираме с Ръководството, наред с останалите въпроси, планирания обхват и 
време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително 
съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на 
извършвания от нас одит.

Регистриран одитор №0479

28 май 2020 г.
гр. София, ул. Пирински проход 47]

Зарка Спасова, ДЕС
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1. Статут и предмет на дейност

Фондация «Студентско общество за развитие на междуетническия диалог» 
(«Фондацията» или «СОРМД») е основано през 2000 г. като юридическо лице с 
нестопанска цел, работещо в частна полза. «Фондация СОРМД» е вписана по ф.д. 
13811/2000 на Софийски градски съд, No 8342, том 97, стр. 75. Интернет страницата на 
Фондацията е www.ssdid.org.

Седалището и адресът на управление на Фондацията е гр. София, ул. “Лавеле”16, ет.4,

Основната дейност на Фондацията е съсредоточена върху постигане на следните цели:
У - реализация на конкретни проекти, популяризиращи образователните 

ценности и възможности сред малцинствените общности, самостоятелно или 
в сътрудничество с други организации и институции;

У - създаване на мрежа от специалисти в различни области, които са 
мотивирани да дадат своя принос за повишаване на нивото на образование и 
професионална реализация сред малцинствата;

У - да създава, развива, популяризира, съхранява и опазва изкуството и 
културата сред младите хора, чрез конкретни проекти, както и чрез културни 
проекти на национално и наднационално ниво, представящи традиционно 
българско изкуство и култура, изкуство и култура на малцинствата, 
съвременни културни практики, автори и проекти;

У - да осъществява, развива, подкрепя и популяризира научна дейност и 
разнообразни научно-изследователски дейности чрез проекти, които 
обхващат както националната специфика, така и специфични научни полета 
сред младите хора и развитието на науката като цяло.

От 2000 година Фондацията осъществява и поддържа дългосрочно проекти, които имат 
заложени като основни цели повишаване на качеството на образование на ромските 
младежи, повишаване на мотивацията за учене, на квалификацията и на възможностите 
за професионална реализация, базирана на висок образователен ценз на перспективни 
ромски младежи. За 20 години активна работа на организацията в сферата на висшето 
образование и културата в България от 47 студенти роми в началото броят им вече 
надхвърля 2200 човека, подкрепени от екипа, експертите и партньорите на СОРМД. 
Доброто познаване на обществената среда, на социалните системи и взаимодействия в 
образователната система в България, както и на спецификата и възможностите на 
пазара на труда и на целевата група на организацията ни помагат да бъдем не просто 
адекватни, но и ефективни в контекста на реалностите в нашата страна. Благодарение 
на нашата комплексна работа /мотивация, образователно консултиране, логистична и 
финансова подкрепа при кандидатстване, подпомагане за финансиране на образование, 
подкрепа по време на следването, консултации за кариерно и образователно развитие и 
т.н./ броят на студентите от ромски произход в България нараства обективно и 
измеримо всяка година.

Към настоящият момент Фондация „Студентско общество за развитие на 
междуетническия диалог“ остава единствената ромска неправителствена организация в 
България, която таргетира единствено и само интересите на ромските студенти и на 
младежите, които имат мотивация и желание да продължат образованието си в
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държавните висши училища в България.

Освен с основната си нестопанска дейност за изпълнение на гореописаните цели, 
Фондацията може да изпълнява и допълнителна стопанска дейност, свързана с тези 
цели. Такава стопанска дейност може да представлява издаване и разпространение на 
специализирана литература, аудио-визуални продукти, музикални произведения; 
образуване и участие в търговски дружества, организация на платени обучения, 
информационна и консултантска дейност, семинари за запознаването и изследването на 
проблеми от тази област, както и осъществяването на други специални програми за 
допълнителна подготовка и др. През 2019 г. СОРМД е осъществявала стопанска 
дейност.
СОРМД е единствената организация у нас с опит в сферата на достъпа до виеше 
образование, кандидат-студентска подготовка и кариерно ориентиране вече повече от 
19 години. Във времето сме установили принципи на работа, базирани на предишни 
успешни проекти, свързани с висшето образование на ромите. Екипът на организацията 
е с ниво на експертност свързана със задачите на проекта над стандартно установената, 
защото освен стандартните компетентности свързани с познания свързани с процедури 
в университетите и кариерно ориентиране и мотивация, ние винаги се съобразяваме и 
със специфичните особености и проблеми, които може да възникнат при работата с 
ромска общност и сложната възрастова група на кандидат-студентите.

От практическа гледна точка, управлението е организирано както следва:

У Людмила Живкова, Директор/ мениджър на проекта от страна на СОРМД;
•S Милена Ананиева, координатор;
■S Счетоводна фирма, осигуряваща финансово -  правни услуги в рамките на 

проекта.

Екипът на организацията разполага с мрежа от тесни специалисти по кариерно 
консултиране, наставничество, ромска общност, адвокати и др. Организацията има 
опит в подбора и подготовката на кандидати от ромски произход за прием в 
университети. Екипът на организацията има богат опит в мотивационна работа с млади 
хора от ромски произход, ромски родители и учители и преподаватели в университети.

Нашата ежедневна работа включва:
- Консултиране на младите роми за кариерното им развитие;
- Консултиране на ромските ученици и завършили за продължаване на 

образованието им;
Подобряване на достъпа на ромски ученици до интегрирано образование чрез 
осигуряване на курсове за подготовка за приемните изпити /организацията 
разполага с мрежа от специалисти за кандидат - студентска подготовка в цялата 
страна/;
Спешни консултации свързани с превенция на отпадането на кандидат-студенти 
и студенти от системата на образованието;

- Административна и логистична дейност свързана с организацията на проекти, 
работата на университети, училища и др. административни институции свързани 
с целите ни.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА

През 2019 година, фондацията работи по два проекта -  Проект „ТЕРНИ ЗОР 4“ и 
проект „Млади ромски педагози” финансирани от Тръст за Социална Алтернатива.

1. Проект „Млади ромски педагози“
Програмата цели наемането на работа в местни детски градини на представители от 

местната ромска общност, като по този начин създаде ролеви модели за малките деца и 
осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността. Ролята на 
Фондация СОРМД е на номиниран представител на ТСА в проекта, който да 
представлява ТСА в процеса на мониторинг и консултиране на Програмата.
Цели на включване в Програмата на представител на ТСА:

• Принос за избор на успешни кандидати за участие в Програмата;
• Подсигуряване на спазването на правилата на Програмата по отношение 

подбора на кандидатите;
• Установяване на нуждите на участниците в Програмата от допълнителна 

подготовка;
• Свързване на всеки участник в Програмата с подходящ преподавател по 

съответния предмет;
• Принос към приема на участниците в Програмата във виеше учебно заведение 

по избрана от тях дисциплина, съответстваща на условията на Програмата;

Относно гореизложените компоненти, включени в настоящия дизайн на програмата, 
СОРМД беше ангажирана с осъществяването на следните проектни дейности:

• Предоставя подкрепа на НПО и участниците в процеса на избор на подходящи 
ментори, които да бъдат включени Програмата,

• Съдейства при организирането на индивидуалните срещи на НПО и конкретния 
ментор със семействата на участниците и присъства поне на една от 
планираните индивидуални срещи.

• Събира и предоставя обратна връзка на НПО относно съдържанието и графиците 
на планираните срещи със семействата.

• Подкрепя НПО, при необходимост, в процесите на пряката работа и 
взаимоотношения както с членове на местната общност, така и с общинските 
власти.

• Поддържа връзка с НПО и дискутира нуждите на екипите на ДГ, с цел 
планиране на допълните дейности и предложения.

• Цялостно управлява компонента микро грантове, с подкрепа от екипите на ТСА 
и НПО.

• Участва в цялостната подготовка и изпълнение на ежегодното обучение на ТСА 
през декември

• Цялостно управлява и организира летния семинар за творческо писане
• Предоставяне на обратна връзка на НПО относно съдържанието на плановете за 

професионално развитие, даване на съвети за тяхното цялостно подобряване и 
надграждане.

• Подкрепя процеса на менторство от НПО/ДГ чрез лични срещи с менторите.
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2. Проект „TERNI ZOR 4/ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖТА 4”.(..Проекта”У2017-2020 
г./

Проектът има следните програми, след сключване на допълнителен анекс през 
отчетния период:

1. Образователна програма /Модул 1/Програма за кандидат-студентска 
подготовка - мотивационна, логистична и финансова подкрепа за 
подготовката на 90 млади роми за кандидатстване в университети по 30 
на кампания -  Кандидат-студентска кампания М1/2018; Жг2/2019 и 
ЖеЗ/2020; В този отчет е обхваната дейността свързана с Кандидат
студентска кампания Жй 2/2019.

Програмата включна набирането и мотивирането на 30 млади роми с отлични 
резултати от средното образование чрез обявен конкурс, като им предоставя 
логистична и финансова подкрепа свързана с приемането им в Български държавни 
университети. За периода на 2019 бяхя подбрани, мотивирани и подготвени 30 
участника, общо за проекта -  90. Всеки от кандидат-студентите получи консултации 
свързани с избора на специалност и университет, осигурен бе преподавател и/или курс 
за подготовка за кандидат-студентския изпит, помощ при подаването на документи за 
кандидатстване и прием, менторство от екипа свързано с тяхното успешно приемане в 
желаната специалност и университет. Не на последно място, за предвиденият срок на 
проекта насочихме и стимулирахме подходящите кандидат-студенти да кандидатстват 
специалности в сферата на науката, технологиите, инжинерството, медицината, 
изкуството и математиката. От 30 кандидат-студента 24 са приети в университети като: 
Военноморски У-т -  спец. Корабоводене
УАСГ-спец. Строителство на сгради и съоръжения, Управление на имоти и земи 
Виеше строително училище, спец. Строителство на сгради и съоръжения 
ЮЗУ -специалности ПНУП, Актьорско майсторство, Туризъм 
НМА, спец „Пиано”.
СУ-Нови филологии, Изобразително изкуство, Публична администрация, История 
Тракийски университет -ПНУП, Агрономство, Социални дейности 
ПУ -  Пловдив - ПНУП, Софтуерни технологии и дизайн, Музика 
ШУ -спец. „ ИТ, информатика и математика ”
ВТУ спец. Право, задочно обучение, ПНУП
БУ -ПНУП, история и български език
УНСС -спец. Право, Икономика, човешки ресурси.
М У - София мед. Сестра, лекарски асистент и мед. козметика 
АМТИИ -  музика

2. Образователна програма /Модул 2 / - логистична и финансова подкрепа за 
първата година от следването на приетите студенти; Заплащане на 
семестриалните такси за първата учебна година на приетите студенти 
от програмата за кандидат-студентска подготовка.
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Целта на тази програма е пряко подпомагане на успелите кандидат-студенти от първата 
програма на проекта, които са издържали кандидат-студентските изпити и са записани 
в университет. Това е естествено продължение на първата програма и се състои 
основно от дейности като: Проучване на условията и размера на академичните такси за 
всички университети, в които са приети преките бенефициенти; Предоставяне на 19 
еднократни такси за първи семестър на обучение, за всички успели кандидат- 
студенти, които не са освободени от такса за обучение. На тези, които задължително са 
кандидатствали, но не са одобрени по други стипендиантски програми за роми, се 
предвижда и заплащане на втори семестър на първата учебна година през месеците 
февруари и март всяка година. Това се налага, поради факта, че през първата година не 
може да се прекъсва поради невъзможност за заплащане на семестъра и ако това се 
случи води до автоматично отпадане и изключване на съответния студент първи курс. 
За целият период сме заплащането на 6 такси за втори семестър.

2.1. МЕДИЦИНСКИ СТИПЕНДИИ -  Финансова подкрепа - стипендии на три 
студентки учащи в медицински специалности и одобрени по фонд 
стипендии „Активни граждани

Предоставяне на три стипендии на селектирани от ТСА бенефициенти, мониторинг и 
отчитане на дейността им. По същество работата ни по този компонент/дейност/ 
започна след одобрението на 3 от нашите преки бенефициенти от кандидат
студентската ни кампания 2018 г. по фонд „Активни Граждани”. Ние бяхме ангажирани 
да сключим договори с тях, да изплатим стипендиите им, да следим за напредъка им и 
да ги наблюдаваме.
С всички са сключени договори, декларации и набор от нужни документи доказващи 
данните по договора, изплатени и на трите стипендиантки първите траншове по 
договорите за стипендии. След успешното взимане на изпитите за втори семестър, ние 
се свързахме с тях и те ни предоставиха нужните документи включително отчетите по 
модел и им бе изплатен и вторият транш.

Можем да се похвалим с успешното им завършване на 1курс и предаване на отчетите 
им, както е по договора им -  до 30 август 2019 г.

3. Образователна програма /Модул 3 / - мотивация и работа за превенция на 
отпадането от различните етапи на образование, с акцент върху достъпа до 
виеше образование на млади роми и мотивация в гимназиален етап /10 и 11 клас за 
продължаване на образованието:

3.1. Образователно разяснителни — мотивационни срещи с младежи от малки 
населени места - /10 срещи за целия проект/; Нямаме проведени и предвидени срещи в 
този отчетен период.

3.2. Подкрепа за завършване на средно образование - подготовка за матури на 30 
младежи от ромски произход с мотивация да продължат образованието си в по-висока 
степен на образование. По 10 дванадесетокласници на година.

Обявихме конкурс до 10 декември 2018 г. и очаквахме официалните кандидатури, като
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не спирахме да търсим и мотивираме други дванадесетокластници. Към дата 
25.01.2019г. имахме реално 13 подадени кандидатури. След много обсъждания в 
офиса, ние решихме да поканим всички кандидати на тест/входящ/, което да бъде 
реално теста им за сериозност и ангажираност към програмата. Както и за установяване 
реалното ниво на кандидатите. След провеждане на разговори-покани на теста по БЕЛ 
се явиха 8 от кандидатите. Смятаме, че това е най-добрата форма за селекция по тази 
програма, защото освен критерия да са роми и да са от софийските такива/регион 
София-Факултета/, няма как да направим стандартна селекция на база оценки или 
мотивация. Голяма част от кандидатите са с оценки по БЕЛ -  3, други с по -високи. 
Реално на теста, проведен от преподавател по БЕЛ -Гергана Лазарова се оказа, че те са 
на едно ниво, въпреки оценките от училищата

Обучението за ДЗИ се провеждаше в офиса на организацията от преподавател Гергана 
Лазарова, всеки вторник по три часа от 31.01.2019 до 15.05.2019 г.. То не се провежда 
по курсове, поради строго специфичната работа - мотивационна и справяне с 
изпуснатия материал, работа нужна за да имаме успех, сериозност и присъствие на 
кандидатите. Курсът също бе в група, защото така освен мотивационния взаимстващ 
елемент има и образователен -  всеки следи общото ниво и познания, научават повече 
от общите грешки, а не само от своите. Това са 8 младежи и девойки от Факултета и 
Филиповци.

И на финала -  да се похвалим -  от 8 подготвени по ДЗИ БЕЛ 2019, 7 взеха матурата си, 
като 63 % с оценка над 4. Всички са с дипломи, готови за големият свят, като голяма 
част от тях мислят и кандидастват в университети.

МОДУЛ 4: Програма „Образователно и кариерно развитие“ - административна, 
логистична и мотивационна подкрепа, наставничество на непреки бенефициенти 
на организацията

Тази програма е основно насочена към непреките бенефициенти на СОРМД. Тя по 
същество функционира като неделима част от работата на организацията и 
представлява по същността си главно индивидуални консултации свързани с 
образованието и кариерното развитие на представители на ромската общност от цялата 
страна. Програмата винаги е съобразена с конкретните нужди на всеки един от 
бенефициентите и се стараем да отговаряме на техните очаквания и надежди. Реално 
ние предлагаме и провеждаме следните ежедневни дейности:

1. Предлагане на качествени образователни услуги на непреки бенефициенти на 
организацията, необхванати в образователната програма на СОРМД като: 
консултиране за продължаващо обучение, консултиране при избор на 
специалности и университети, консултиране при избор на магистратури, 
докторантури и специализации; консултиране за кандидатстване за стипендии и 
стажове;

2. Предлагане на качествено кариерно консултиране за намиране и избор на 
работа; консултиране при изготвяне на автобиография, мотивационно писмо, 
препоръки;
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3. Административна, логистична, мотивационна подкрепа и наставничество и 
подпомагане за развитие на идеи, инициативи и проекти на преки и непреки 
бенефициенти на организацията в полза на тяхното развитие и на развитието на 
ромската общност.

Целевите групи по Модул 4 обхващат роми:
- кандидат-студенти и студенти от ромски произход, както и студенти по време на 
тяхното обучение в различните степени на образованието;
- кандидати, завършили средно образование, които търсят образователно и кариерно 
развитие и реализация на личностния си потенциал, умения и компетенции;
- кандидати, които имат мотивация за развитие на инициативи, кампании и проекти в 
областта на културата, изкуството, общностни и обществени въпроси и проблеми.
В рамките на този модул и на целия проект екипът на СОРМД продължи да подкрепя 
студентите от ромски произход чрез извършване на следните дейности:
- Публикуване и разпространение на информация свързана с кариерното и 
образователното развитие;
- Кариерни консултации свързани с развитието на студентите и кандидат-студентите от 
ромски произход;
- Административна помощ при кандидатстването за различни видове стипендии, 
стажове и обучения;
- Предоставяне на информация и материали свързани с ромската история, култура и 
гражданско общество.

От модула за целия отчетен период на проекта се възползваха над 150 младежи и 
студенти от ромски произход /различни курсове и специалности/.

НУЖДА ОТ НАШАТА РАБОТА И РЕЗУЛТАТИ

Смятаме, че постигнахме очакваните резултати поради няколко факта. От работата ни 
досега /2010-2019/ успехът ни като изпълнение на поставени цели и индикатори е над 
80%. Примери по програми през годините:
1. При традиционната ни вече програма за кандидат-студентска подготовка 

успеваемостта ни за прием в университети е над 84%, за последните 9 години.
• Брой подадени кандидатури за участие в програмата за кандидат-студентска 

подготовка - 458
• Брой одобрени за участие в програмата -  275
• Брой приети за студенти от програмата за подготовка -  232
• Брой неприети -  43

2. Данни за продължаване на образованието в следваща година на обучение в 
университет:
От общо приети за студенти 232, отказали се да учат са 51 /главно заради липса на 
стипендия за редовно обучение, още в първи курс/. От тях 71 са завършили виеше 
образование и 99 са в процес на обучението си. Това са 73% успеваемост на 
програмата, въпреки, че ние не подкрепяме финансово студентите след 1 курс, а 
само ги мотивираме, консултираме за други програми и провеждаме множество 
разговори с тях, за да продължат въпреки трудностите.
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3. От тези наши бенефициенти, които са завършили бакалавърски програми /71 

броя/ 28 % продължават в магистърски такива, с наша логистична и морална 
подкрепа. Голям е и процента на вече завършилите и магистратури.

Относно нуждата от подготовка за ДЗИ, можем да цитираме като пример с 
основните данни за училищата с преобладаващи ученици от ромски произход в 
София, като ПГ по текстилни и кожени изделия, 113 СУ, 24 СУ, ПГ Бузема, 94 СУ 
и др.
Според класация на училищата в София, по успех от проведени ДЗИ 2015-2019 г. 
('http://alekdimitrov.com/uchilishte/gimnazii.asp) училищата в края на класацията със 
среден успех от матура по БЕЛ от 3,30 до 2 са именно тези „цигански училища”. В 
допълнение според данни от самите младежи, учители и директори не всички 
подлежащи на явяване на ДЗИ се явяват на такива. Често от 12 души клас, полагат 
матури 5-6, от които максимум 2 я взимат успешно.
Много е важно да подчертаем и огромната разлика в училищата на броя явили се на 
матурите. Това показва какъв е размера на отпадащите от училище в последния му 
етап, чрез не явяване на матури или липса на дванадесетокластници в училищата с 
преобладаващо ромски ученици.
Даваме пример с училище в София, което не е голямо и не е сред така наречените 
елитни гимназии, но в него учат повече ученици от български произход, ромските са 
около 5-8 %. За 2019 г. явилите се на матура дванадесетокластници са 65, със среден 
успех 4,90.
ПГ по текстилни и кожени изделия са се явили 20 за 2019, 7 за 2018, и 9 за 2017 г. със 
среден успех 2,97.

ОБЩА ОЦЕНКА

В рамките на този отчет по проекта екипът на организацията изготви вътрешна 
база данни за преките и непреки бенефициенти на фондацията до 2019 година, които 
показват следното:
- 84% продължили в университет - от 2010 до 2019 вкл. от 275 души, 232 са станали 
студенти по нашия проект. Това са 84% средно.
-100 % завършили средно образование, към момента нямаме незавършили средно 
образование по програмата.
- 78 % от нашите бенефициенти продължават в университет или са го завършили - 2010
- 2019 - от 232 приети за студенти 181 са студенти или завършили университет.
- 75 % от бенефициентите ни, които за периода 2010 - 2015 трябва да са завършили 
виеше образование, са го завършили. От 123 приети за студенти, 93 са завършили.

Всеки бенефициент бе проверен в системата на МОН за образователния му статут 
и от общо подготвени кандидат-студенти от 2010 година до 2019.

От изминалите кандидат-студентска кампания № 1 и 2 също можем да се 
похвалим с над 75% успеваемост на нашите кандидат-студенти. Тук трябва да 
подчертаем и успешното им приемане в специалности, които ще дадат устойчиво 
развитие и кариера на самите тях.

Горди сме, че можем да се похвалим с тази устойчивост и резултат въпреки, че не 
предоставяме пряка финансова подкрепа на студентите в по-горен курс. Това показва, 
че досегашната ни работа по модел, който е и сегашния проект е резултатна, устойчива 
и ефективна.
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Едно от основните предизвикателства пред екипа, за съжаление може би пред всички 
работещи за образованието в ромска общност е намаляването на учениците, по- 
голямото ранно отпадане от училище и пълната незаинетересованост на голяма част от 
идващото поколение от продължаване на образованието. За първа година от поне 10 
годишен опит имаме много малко кандидати по нашата програма за кандидат
студентска подготовка. Разбрахме причината, след нашите срещи по места -  в повечето 
училища в страната/без големите градове където има друг проблем/ паралелките в 
училище са по една на клас и учениците масово мигрират в чужбина. В големите 
градове поради „лесното намиране на работа”, често по-добре заплатена от тази, за 
която се изисква образование води до масово отпадане на ромските ученици от 
училище и реално отпадане от образователната система на над 60% от учениците.

Въпреки големия обем работа и отговорности смятаме, че екипът на 
организацията се справи успешно с реализирането на дейностите по проекта с 
подкрепата на всички партньори и специалисти, с които работим. Убедени сме, че 
постигнатите резултати ще бъдат устойчиви във времето, защото това е инвестиция в 
знание, компетенции и в млади хора, за да могат да се развиват и реализират успешно. 
За конкретният отчетен период можем да се похвалим с 31 преки бенефициента по 
програмата за КСК, и 11 по ДЗИ.
Отделно от основната ни програма ние сме подпомогнали логистично чрез над 117 
консултации студенти и младежи от ромски произход.

СОРМД работи стриктно по изпълнението на проекта спрямо краткосрочните и 
дългосрочните цели на проекта. В рамките на отчетния период вече са в сила 
новите разпоредби свързани с новият закон за училищното образование. На база 
това, СОРМД проучи и реагира адекватно на промените, така, че младежите от 
ромски произход да не бъдат ощетени а улеснени, чрез логистична и 
мотивационна работа с тях за достъп до виеше образование. СОРМД разработи и 
предложи през ТСА концепция за нужните дейности в бъдеще, за да може да се 
предотвратят негативните последици от неадекватните според нас промени в 
закона, целящи главно ощетяване на образователното равнище на ромската 
общност у нас. Радваме се, че ТСА ни покани да предложим концепция за бъдещи 
дейности, което показва, че нашата работа се оценява от основният ни партьор и 
съмишленик.

Органите на управление на Фондацията са Управителен Съвет (“УС”) и Научен съвет, 
като се представлява от Председателя на Управителния Съвет.

Този финансов отчет е приет и одобрен за издаване от Управителния съвет на 
Фондацията.
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СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Приложение № 1 към СС 1

гр.София, улЛавале 16 ет 4 
за период: 01.01.2019 - 31.12.2019

на Фондация Студ общество за разв на междуетн диалог ЕИК 130491038

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Сума (в хил. лв.)

Текуща
година

Предходна
година

а 1 2
В. Текущи (краткотрайни) активи
II. Вземания |
1. Други вземания, в т.ч.: 1 1
Общо за група II: 1 1

IV. Парични сродства

1. Касови наличности и сметки в страната 46 50

- Касови наличности в лева 12 5

- Разплащателни сметки 34 45

Общо за група IV: 46 50

Общо за раздел В: 47 51
СУМА НА АКТИВА (В) 47 51

Дата на съставяне: 24.5.2020 г. Съставител:

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Сума (в хил. лв.)

Текуща
година

Предходна
година

а 1 2
А. Собствен капитал
IV. Резерви
1. Други резерви (D 0 )
Общо за група IV: (V (V
V. Натрупана печалба (загуба) от минали 
години, в т.ч.:
- неразпределена печалба А

Общо за група V: 4

VI. Текуща печалба (загуба) 3 3

Общо за раздел А: 6 2

В. Задължения
1. Други задължения, в т.ч.: 1 1
до 1 година 1 1
- данъчни задължения, в т.ч.: 1 1

до 1 година 1 1
Общо за раздел В, в  т.ч.: 1 1
до 1 година 1 1

Г. Финансирания и приходи за бъдещи 
периоди, в т.ч.: 40 48

- финансирания 40 48
СУМА НА ПАСИВА (А+В+Г) 47 Л  51

ч° скидоклад
П Я Т Я Г  J . Q  . . / V .  "



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

на Фондация Студ общество за разв на меадуетн диалог ЕИК 130491038

гр.София, ул.Лавале 16 ет 4 
за период: 01.01.2019 - 31.12.2019

Сума (в хил. лв.)
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ Текуща

година
Предходна

година
А 1 2

I. Приходи от дейността
А. Приходи от регламентирана дейност
Приходи от дарения под условие 101 99
Общо за група / 101 99

III. Печалба от стопанска дейност 3 3

IV. Общо приходи 104 102

В с и ч ко  (Общ о пр и хо д и  +  V) 104 102

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
Сума (в хил. лв.)

Текуща
година

Предходна
година

а 1 2
I. Разходи от дейността
А Разходи за регламентирана дейност
Други разходи 94 92
Общо за група А 94 92

Б. Административни разходи 7 6

Общо за група / 101 98
I. Финансови разходи
Други разходи по финансови операции 1
Общо за група II 0 1
Общо разходи 101 99
V. Резултат Печалба 3 3
В си ч ко  (Общ о разхо д и  + V) 104 102

Дата на съставяне: 
24.5 2020 г.



Приложение № 2 към СС 1

на Фондация Студ общество за разв на междуетн диалог

гр.София, улЛавапе 16 ет 4 
за период: 01.01.2019 - 31.12.2019

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

ЕИК 130491038

Сума (в хил. лв.)
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ Текуща

година
Предходна

година
а 1 2

10. С четоводна  печалба  (общ о п р и х о д и  - общ о 4 4

11. Разходи за данъци от печалбата 1 1

13. Печалба ( 1 0 - 1 1 - 1 2 ) 3 3

В си ч ко  (О бщ о р азход и  + 1 1  + 12 + 13) 4 4

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
Сума (в хил. лв.)

Текуща
година

Предходна
година

А 1 2
А. Приходи

1. Нетни приходи от продажби, в т.ч: 4 4

в) услуги, в т. ч.: 4 4
Общо приходи от оперативни дейност  
(1 + 2+ 3+ 4)

4 4

Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4  + 5 + 6 + 7) 4 4
В с и ч ко  (О бщ о пр и хо д и  + 10) 4 4

Дата на съставяне:
24.5.2020 г.

Съставител:

Заварка съгласно 
сд шт о р ски л о кл а л 
отдатelA Iaju IDifjf



Приложение № 4 към С С  1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Фондация Студ общество за разв на междуетн диалог ЕИК 130491038
гр.София, ул.Лавале 16 ет 4 

за период: 01.01.2019 - 31.12.2019

Показатели Код на 
реда

Записан
капитал

Премии
от

емисии

Резерв от 
последва
щи оценки

РЕЗЕРВИ
Финансов резултат 
от минали години

Текуща
печалба/
загуба

Общо
собствен
капиталЗаконови

Резерв,
свързан

с
изкупени 
собстве
ни акиии

Резерв 
съгласно 
учредите

лен акт

Други
резерви

Нераз-
пределе-

на
печалба

Непокри
та загуба

а б 1 2 3 4 5 е 7 8 9 10 11
1. Салдо в началото на отчетния период 61610 (D 3 2

4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки 61640 ( D 3 2

6. Финансов резултат за текущия период 61662 3 3

7. Разпределения на печалба, в т.ч.: 61672 3 (3)

10. Други изменения в собствения капитал 61710 1 1

11. Салдо към края на отчетния период 61720 ( D 4 3 6

12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина 61730
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/-12) 61740 ( D 4 ^3 6

Дата на съставяне: 24.5.2020 г. Съставител: Председател:
анова/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на
Фондация Студ общество за разв на междуетн 

диалог
гр.София, ул.Лавале 16 ет 4 

за период: 01.01.2019 - 31.12.2019

ЕИК 130491038

(хил.лева)

Наименование на паричните потоци Текуща година
Предходна

година

а 1 2
1. Наличност на паричните средства в началото на периода 50 41

II. Парични потоци от нестопанска дейност
А. Постъпления от нестопанска дейност

Получени дарения под условие 93 107
Общо за раздел (А) 93 107

Б. Плащания за нестопанска дейност
Изплатени заплати 36 37
Изплатени осигуровки 10 11

Плащания за услуги 25 18

Други плащания 30 36
Общо за раздел (Б) 101 102

В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност (8) 5
III. Парични потоци от стопанска дейност
А. Постъпления от стопанска дейност

Постъпления от продажба на активи и услуги 4 4

Общо за раздел (А) 4 4
Общо за раздел (Б) 0 0

В. Нетен паричен поток от стопанска дейност 4 4
IV. Наличност на паричните средства в края на периода 46 50
V. Изменение на паричните средства през периода (4) 9

Дата на съставяне: 
24.5.2020 г.

Съставител: 
/Милена Танова/

Председател:—..

заверка съгласно 
одиторски докрад] 
от дздз. . * dflijOf

/дмила Живкова/
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2. Счетоводна политика
По-долу е описана счетоводната политика, приложена при изготвянето на финансовия отчет. 
Политиката е била последователно прилагана за всички представени години, освен ако изрично 
не е упоменато друго.

2.1 База за изготвяне на годишния финансов отчет
Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на счетоводни стандарти 
(СС), приети в България. Финансовите отчети са изготвени при спазване на принципа на 
историческата цена.

Този финансов отчет е представен в български лева (BGN), който е функционалната валута на 
Фондацията, като представената финансова информация е закръглена до хиляда.

Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с НСС изисква употребата на счетоводни 
приблизителни оценки, очаквания и предположения. Отчетените суми на активи и пасиви, 
приходи и разходи, чието представяне включва по-висока степен на субективна преценка или 
сложност, или за които предположенията и оценките са значителни, могат да дадат различен от 
очаквания резултат.

Очакванията и основните предположения се преразглежат във всеки отчетен период. 
Повторното преразглеждане на счетоводните оценки се признава в периода, в който оценката е 
преразгледана, когато преразглеждането засяга само този период, или в периода на 
преразглеждането и бъдещи периоди, ако преразглеждането включва сегашния и бъдещи 
периоди.

2.2 Сделки в чуждестранна валута
Сделките в чуждестранна валута се трансформират във функционална валута, като се прилага 
официалния курс за съответния ден. Паричните активи и пасиви в чуждестранна валута се 
отчитат по заключителен курс към датата на счетоводния баланс. Непарични активи и пасиви, 
които се оценяват по историческа цена на придобиване в чуждестранна валута, се отчитат по 
обменния курс към датата на придобиване. Печалбите и загубите от промяна във валутните 
курсове, възникнали в резултат на разплащания по сделки в чуждестранна валута, както и от 
преоценка по заключителен курс на деноминираните в чуждестранна валута активи и пасиви, 
се признават във финансовия резултат.

Заключителният курс на българския лев към основните валути, с които оперира Фондацията за

към 31 декември 2019 2018
1USD 1.74099 1.70815
1EUR 1.95583 1.95583

2.3 Обезценка на финансови активи

Финансов актив е всеки актив, който представлява парична сума, договорно право за 
получаване на друг финансов актив или размяна при потенциално благоприятни условия, 
инструмент на собствения капитал иил компенсаторен инструмент. Фондацията оценява в края 
на всеки отчетен период дали има обективни доказателства, че даден финансов актив или група 
от финансови активи са обезценени. Даден финансов актив се обезценява и се претърпяват 
загуби от обезценка само, ако има обективни доказателства за обезценка в резултат на едно или 
повече събития, настъпили след първоначалното признаване на актива ("събитие, довело до 
загуба”) и това събитие оказва влияние върху очакваните бъдещи парични потоци от 
финансовия актив, които могат да бъдат надеждно оценени.
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Доказателства за обезценка са обстоятелства, при които длъжниците или група длъжници 
изпитват значителни финансови трудности; налице е неизпълнение или просрочване на 
плащания; съществува вероятност от обявяване на несъстоятелност или финансово 
престуктуриране; и други. Размерът на загубата се определя като разлика между отчетната 
стойност на актива и настоящата стойност на очакваните бъдещи парични потоци. Размерът на 
загубата се признава в отчета за приходите и разходите.

2.4. Компенсиране на финансови инструменти

Финансовите активи и пасиви се компенсират и нетната балансова стойност се отчита в 
счетоводния баланс, когато има правно основание да се прихванат признатите суми и е налице 
намерение за уреждане на нетна база, или за реализиране на актива и уреждане на пасива 
едновременно. Правното основание не следва да е зависимо от настъпването на бъдещи 
събития и трябва да е в сила в нормалния ход на дейност на Фондацията и в случай на 
изискуемост, неплатежоспособност или преустановяване дейността на Фондацията или 
контрагентите й.

2.5. Материални запаси

Материалните запаси се посочват по по-ниската от цената на придобиване и нетната 
реализуема стойност. Нетната реализуема стойност е равна на очакваната продажна цена, при 
нормално протичане на дейността, намалена с пряко свързаните с продажбата разходи. 
Себестойността на материалните запаси се определя, като се използва метода “месечна 
среднопретеглена стойност”.

2.6. Вземания

Вземанията представляват вземания по договори за финансирания и дарения, вземания от 
служители и други вземания. Когато погасяването на вземането се очаква да бъде направено до 
една година или по-малко, те се класифицират като текущи активи, или са представени като 
нетекущи активи, когато е за по-дълъг период.
Провизия за обезценка се прави в случай, че съществува обективно доказателство, че 
Фондацията няма да бъде в състояние да събере всички дължими суми съгласно 
първоначалните условия.

2.7. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и парични еквиваленти включват пари в брой, пари по банкови сметки, 
други високо ликвидни краткосрочни инвестиции с падеж до 3 месеца, както и банкови 
овърдрафти. В счетоводния баланс овърдрафтите се включват като текущ пасив.

2.8. Собствен капитал

Собственият капитал включва основен капитал и други резерви. Основният капитал е капитала 
съгласно учредителния акт. Другите резерви показват резултата от дейността на Фондацията, 
отразена в отчета за приходите и разходите.

2.9. Задължения

Задълженията на Фондацията за заплащане на стоки или услуги, придобити в обичайния ход на 
дейност, са оценени по стойността, по която се очаква да бъдат погасени в бъдеще. Задължения 
се класифицират като текущи задължения, когато плащането е дължимо в рамките на една 
година или се представят като нетекущи задължения, когато е за по-дълъг период.

18



СОРМД
Годишен финансов отчет
31 ДЕКЕМВРИ 2019_________________________________________________________
2.10. Приходи за бъдещи периоди и неизразходвано финансиране

Приходите за бъдещи периоди и неизразходвано финансиране включват финансирания, 
получени под условие (целево) и неизразходвани към края на годината. Финансиранията под 
условие се отчитат при наличие на достатъчна сигурност, че ще бъдат получени и че 
Фондацията ще спазва съпътстващите ги условия. Те се признават за приход в текущия период 
или се разсрочват за бъдещи периоди, в зависимост от очаквания период на усвояването им. 
Получените средства по договори за финансиране изпълнението на конкретни проекти, които се 
очаква да бъдат реализирани в следващите отчетни периоди, се разсрочват.

2.11. Текущи данъци

Разходите за данъци за периода включват текущи данъци. Текущ данък се изчислява на базата 
на нормативната уредба, действаща или валидна към края на отчетния период.

Фондацията начислява данък върху печалбата върху финансовия резултат от стопанска 
дейност, ако такъв е реализиран в съответната година.

2.12. Доходи на персонала

Фондацията прави вноски за пенсиониране на своите служители към съответните 
осигурителни фондове на база на трудовите им възнаграждения и съгласно изискванията на 
българското законодателство. Размерите на осигурителните вноски се утвърждават всяка година 
със закон. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съответствие със 
законовите разпоредби. Тези осигурителни планове, прилагани от Фондацията в качеството й 
на работодател, са планове с дефинирани вноски. Разходите на Фондацията в съответствие с 
плановете за дефинирани вноски се признават в отчета за приходите и разходите при 
възникването им.
Съгласно Кодекса на труда работодателят е задължен да изплати на работниците и служителите 
си при пенсиониране от две до шест брутни месечни заплати в зависимост от прослужения 
стаж в Фондацията. Към 31 декември 2019 г. ръководството на Фондацията оценява 
приблизителния размер на тези задължения като несъществен.

2.13. Признаване на приходите
Приходите се класифицират като приходи от стопанска и нестопанска дейност, свързани с 
целите на Фондацията.

(а) Приходи от финансирания
Финансиранията, признати за приход в текущ период, са получени средства за изпълнение на 
дейности, свързани с целите на Фондацията.
Финансиранията под условие (целево) са свързани с придобиване на активи или с оперативна 
дейност.
Към 31 делември 2019 г. няма финансирания, свързани с придобиване на активи. 
Финансиранията, свързани с текущата оперативна дейност на Фондацията се признават за 
приход в текущия период до размера на усвоената от тях част, т.е. до размера на направените 
през текущия период разходи. Приходите за финансирания се признават в момента на отчитане 
на направените разходи.
Ако определените в договора за финансиране условия не са изпълнени в срок, признатите 
приходи подлежат на сторниране, а получените средства се връщат.

(б) Приходи от стопанска дейност
Приходите от стопанска дейност се признават съгласно СС 18. За текущия период -4 хил лв.
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2.14. Разходи

Разходите се признават в момента на възникването им в печалбата или загубата, като се спазват 
принципите на начисляване и съпоставимост. Към разходи за финансирания се отнасят както 
разходите, които са направени за определена програма или проект, така и административните 
разходи.
Фондацията изразходва финансовите си средства според одобрените бюджети по договорите за 
финансиране.

2.15. Финансови приходи и разходи

Финансовите приходи включват приходи от лихви по инвестирани средства и приходи от 
валутно-курсови разлики при операции в чужда валута. Приходите от лихви се признават в 
момента на начисляването им в печалбата или загубата по метода на ефективната лихва. 
Финансовите разходи включват банкови разходи и разходи от валутно-курсови разлики при 
операции в чужда валута. Финансови приходи и разходи от валутно-курсови разлики се отчитат 
на нетна база.

З.Управление на финансовия риск 

Фактори на финансовия риск
Финансовите активи и финансовите пасиви, представени в счетоводния баланс на Фондацията 
включват парични средства, текущи вземания и задължения. Основните рискове, свързани с 
тези финансови инструменти, са валутен риск, риск от промяна в лихвените проценти (лихвен 
риск), кредитен риск и ликвиден риск.

3.1 Валутен риск

Валутният риск е рискът, че активите и пасивите на Фондацията, деноминирани в чужда 
валута, ще променят стойностите си в резултат от промени на съответните валутни курсове към 
българския лев. Фондацията няма сделки, по които плащанията са деноминирани в чужда 
валута. Ръководството на Фондацията счита, че няма валутен риск.

3. Управление на финансовия риск (продължение)

3.2 Лихвен риск
Тъй като Фондацията не притежава значителни лихвоносни активи и няма задължения, 
свързани с плаващи лихвени проценти, приходите, разходите и оперативните парични потоци 
на Фондацията не се влияят от промените в пазарните лихвени проценти.

3.3 Кредитен риск
Кредитният риск на Фондацията се състои от риск от финансова загуба в случай, че 
Фондацията или нейните финансиращи организации не изпълнат своите договорни задължения. 
Кредитният риск е свързан основно с вземания по договори за финансирания. Ръководството на 
Фондацията смята, че не е изложена на кредитен риск, пораждан от вземания.

3.4 Ликвиден риск
Ликвидният риск възниква при положение, че Фондацията не изпълни своите задължения, 
когато те станат изискуеми. Фондацията осигурява необходимите ресурси, чрез финансиране, за 
да посреща настъпилите задължения при нормални или извънредни условия, без риск за загуби 
или увреждане на репутацията си.
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4. Значими приблизителни оценки

Приблизителните оценки и предположения са базирани на натрупан опит и други фактори, 
включително очаквания за бъдещи събития при наличните обстоятелства. Достоверността на 
приблизителните оценки и предположения се преразглежда редовно. Фондацията извършва 
приблизителни оценки и предположения за целите на счетоводното отчитане и оповестяване, 
които могат да се различават от тук описаните фактически резултати.

Отчитането на стопанската дейност на Фондацията зависи от българското данъчно 
законодателство, което е обект на различни тълкувания и постоянни промени. Освен това, 
тълкуванието на данъчното законодателство от страна на данъчните власти по отношение на 
сделките и стопанската дейност на Фондацията може да не съвпада с това на ръководството.

(а) Пенсионни доходи
В края на всеки отчетен период ръководството на Фондацията оценява приблизителния 
размер на потенциалните разходи за пенсиониране. Настоящата стойност на задълженията 
по пенсионни доходи зависи от преценката на ръководството и съществеността на сумата.

5. Вземания

Вземанията представляват депозиран наем в размер на 512 лв (2013г: 512 лв).

6. Парични средства и еквиваленти Към 31 декември
2019 2018

Парични средства по разплащателни сметки 34 45
Парични средства в брой 12 5

46 50

7. Собствен капитал

Другите резерви включват резултатите на Фондацията от нестопанска дейност, както 
следва:

2019 2018
Резултат от нестопанска дейност -1 -1
Неразпределена печалба 4 0
Резултат от стопанска дейност . 3 3
Общо 6 2

8. Приходи за бъдещи периоди и неизразходвано финансиране

В зависимост от периода на усвояване, приходите за бъдещи периоди и 
неизразходваното финансиране са текущи (до 1 година), за оперативна дейност, в лева, 
както следва:

Описание на 
финансирането и 
финансираща 
организация
Тернизор 112017- 
022020, ТСА

Разсрочен приход в 
началото на 2019
48172

Получено 
финансиране 
през годината
93000

Признат 
приход от 
финансиране
100942

(Върнати
средства)

Разсрочен приход в 
края на 2019

40230
Общо 48172 93000 100942 40230
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Описание на 
финансирането и 
финансираща 
организация
Тернизор 112017- 
022020, ТСА 
Общо

Разсрочен приход в 
началото на 2018

Получено 
финансиране 
през годината

Признат
приход от (Върнати 
финансиране средства)

Разсрочен приход в 
края на 2018

40955 106736 99519 48172

40955 106736 99519 48172

9. Приходи от финансиране под условие
2019 2018

Финансиране от ТСА за Тернизор 112017-022020 101_________ 99
101 99

Ю. Разходи за финансирания

Разходите за финансирания включват предоставена финансова помощ и разходи за проекти. 
Фондацията е сключила договори за предоставяне на финансова помощ с Фондация “Тръст за 
социална алтернатива” (“ТСА”), като брутната им стойност възлиза за 2019г. на 101 хил лв. 
Фондацията организира и осъществява собствен проект “Младежка сила 4” (ТЕРНИ ЗОР 4), 
подкрепящи мисията й. Проекьт „ТЕРНИ ЗОР 4” е отпуснат за периода ноември 2017 -  октомври 
2020 г. в размер на 303 802 лв.
Разходите за програми и проекти по икономически елементи са:

Битови сметки
2019 2018

Наем офис и почистване 7 7
Офис Консумативи 3 3

10 10
Медицински стипендии

2019 2018
Медицински стипендии 7 7

7 7
Подкрепа за прием във ВУЗ

2019 2018
Подготовка за ДЗИ -уроци 4 1
Кандидат-студентска подготовка -уроци 19 25
Подкрепа за подаване на документи и такса изпити 4

27 26
Пътни разходи: нощувки, билети, бензин, дневни

2019 2018
Пътни разходи: нощувки, билети, бензин, дневни 5 4

5 4
Семестриални такси за първи и втори семестър

2019 2018
Семестриални такси за първи и втори семестър 9 10

9 10
Хонорари и заплати персонал

2019 2018
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Възнаграждения 25 25
Осигуровки и данъци 11 11

36 36
Общо текущи разходи за финансирания: 94 93

11. Административни разходи по Програма на ТСА

Административните разходи включват:

Разходи за офис материали
Разходи за счетоводство и правни услуги
Банкови такси

2019 2018
3 3
3 3
1
7 6

Към 31 декември 2019 г. на трудов договор във Фондацията е 1 служител 

Средносписъчния брой на персонала по категории е. както следва:

Средносписьчен брой
Председател на Управителния съвет _1__________________

1

12.Сделки със свързани лица

Към 31 декември 2019 г. и 2018 г. свързани лица на Фондацията няма

Управителният съвет и Научният съвет на Фондацията се състоят от по 3 члена, от които всички 
са независими. Броят на членовете е непроменен от миналата година. Брутното възнаграждение 
на Управителния съвет за 2019 г. възлиза на 0 хил.лв катоЗ души предоставят безвъзмезден труд.

През годината на регистрираните одитори са изплатени 2520 лв с ДДС, за данъчни консултации 0 
хил лв и за други, несвързани с одита услуги.

През 2019 г. не са реализирани сделки със свързани лица.

13. Поети ангажименти и условни активи / пасиви

Ангажименти по договори за финансиране
Фондацията има ангажименти по сключен тригодишен договор за отпускане на финансиране с 
ТСА по проект „ТЕРНИ ЗОР 4” /2017-2020/. Този проект адресира няколко основни проблема и 
бариери, свързани с ниските нива на записване в университет като: финансови бариери за 
осигуряване на подготовка/обучение за приемни изпити за университет, липса на самочувствие 
и мотивация за продължаване на университетско образование, липса на информация сред 
ромската младеж за университетските процедури за кандидатстване и записване, както и за 
университетските програми, липса на информация сред ромските студенти за съществуващи 
възможности за подкрепа и др. СОРМД в рамките на проекта ще подпомогне около 420 ромски 
младежи чрез предоставянето на финансова и друга помощ за приемните изпити в университет, 
записване и обучевие, подкрепа за задължителните държавни изпити и кариерна ориентация, 
консултантска и друга не финансова помощ. Конкретните задачи по проекта са: кандидат
студентска подготовка и подкрепа на 90 кандидат-студента от ромски произход, подготовка на 30
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младежи за ДЗИ, провеждане на 10 мотивационни срещи с гимназисти, кариерно консултиране на 
200 студенти от ромски произход, заплащане на 70 сем.такси на студенти от ромски произход.

За периода на отчетната година Фондацията има и Договор за услуги по „Програма на 
подкрепа на ромски педагози“ в съответствие с техническото задание. Срокът е от 20 ноември 
2018 г. до 31 юли 2019 г. СОРМД е представителя на ТСА, който:

A. По време на подбора на участниците:Консултира НПО по време на подбора на 
участниците; обсъжда с НПО начина на набиране на кандидати и дава препоръки с цел 
увеличаване на броя кандидати, отговарящи на зададените от ТСА условия; обсъжда с НПО 
начина на формиране на комисии и дава препоръки с цел спазване на изискването за 
провеждане на прозрачен конкурс и за подсигуряване на подкрепа от общността чрез 
представител в комисията;участва в комисиите, организирани от НПО за избор на участниците; 
съблюдава за провеждането на прозрачен, честен и основан на обективни критерии подбор от 
комисиите; участва в индивидуални консултации и мотивационни срещи с всеки кандидат и 
семейството й/му;

Б. По време на кандидат-студентска кампания: Участва в организираната двудневна 
среща от екипа на ТСА през декември 2018 година и представя сесия „Кандидат-студентска 
кампания -  съвети за подготовка“ пред участниците в нея; оценява нуждите и потребностите на 
участниците в Програмата и създава индивидуални планове за развитие за всеки учасник; 
консултира участниците при избора им на подходящ предмет за кандидат-студентска 
подготовка и избор на специалност; консултира и оказва подкрепа на НПО при възникнали 
предизвикателства и проблеми по време на изпълнение на Програмата;

B. По време на изпити и записване в университетЮказва подкрепа на НПО и 
участниците в процеса на подготовката на документите за кандидатстване и записване в 
университет;консултира и оказва подкрепа на участниците при възникнали предизвикателства 
и проблеми по време на изпълнение на Програмата.

Срещу Фондацията няма заведени дела, както и тя не е страна по съдебни спорове.

14.Събития след датата на отчета

Ръководството на Фондацията декларира, че няма коригиращи или некоригиращи 
събития, настъпили след датата на счетоводния баланс, които имат съществено влияние и 
следва да бъдат отразени и/или оповестени във финансовия отчет.

Нарушаването на обичайната икономическа дейност в Р България в резултат на COVTD-19 
не очакваме да повлияе неблагоприятно върху дейността на фондацията, на този етап 
практически е невъзможно да се направи надеждна преценка и измерване на потенциалния ефект 
от пандемията.
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