
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

 

 
към отчета за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти 

на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд /код 98/ на 

Министерство на икономиката  

към 30.06.2015 г. 

 

 

 

 

ПРИХОДИ 

 

Към 30.06.2015 г. не са отчетени приходи. 

 

 

РАЗХОДИ 

 

Към 30.06.2015 година са отчетени  разходи в размер на 10 062 540 лв.,  

по три Оперативни програми, както следва : 

 

o Оперативна програма „Конкурентноспособност”-  по програмата са сключили 

договори и работят Централно управление на МИ; Българска агенция за инвестиции 

(БАИ); Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия 

(ИАНМСП); Български институт по метрология (БИМ); Държавна агенция за 

метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и и Изпълнителна агенция „Българска 

служба за акредитация” (БСА). 

o Оперативна програма „Административен капацитет” – по програмата са 

сключили договори и работят ЦУ на МИ, Комисия за защита на потребителите (КЗП); 

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ); Изпълнителна агенция 

за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП); Агенция за 

приватизация и следприватизационен контрол (АПСК); Български институт по 

метрология (БИМ), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), 

Патентно ведомство (ПВ). 

o Оперативна програма „Техническа помощ“ – ЦУ на МИ и Агенция по 

обществени поръчки (АОП). 

 

Разходите по оперативните програми са отчетени по параграфи както следва: 

 

§01-00 - “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и 

служебни правоотношения” -  2 180 880 лв. Разходите са извършени в съответствие 

със законовите разпоредби и са отчетени от ЦУ на МИ и АОП. 

 

§02-00 - “Други възнаграждения и плащания за персонала” –122 596 лв. Тук 

са отчетени разходите за плащания на персонала по извънтрудови правоотношения. 

 

§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”  - 655 815 лв. 

Отчетените разходи са свързани с плащанията по § 01-00 и § 02-00  нормативите, 

определени със ЗБДОО за 2015 г. и осигурителните вноски за ДОО, ЗОВ и ДЗПО за 

сметка на работодателя. 
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§ 10-00 „Издръжка”. За изпълнение на договорите по оперативните програми 

са отчетени общо средства в размер на 6 412 979 лв. 

  

 §§ 10-15 „Материали“ – 85 738 лв., в т.ч. ЦУ – 74 756 лв., ИАНМСП – 9 432 

лв. и ДКСБТ – 1 550 лв. 

 

 §§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ – 9 487 лв. 

 

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ –6 136 397 лв., както следва: 

 

 ЦУ на МИЕ – 3 299 189 лв. 

 ИАНМСП – 1 464 051 лв.,  

 БИМ – 731 937 лв., 

 БАИ – 131 168 лв.,  

 КЗП – 161 180 лв., 

 АПСК – 56 930 лв., 

 ДАМТН – 234 077 лв., 

 ДКСБТ – 23 700 лв., 

 ПВ – 3 807 лв., 

 АОП – 30 358 лв. 

  

 §§ 10-51 „Командировки в страната“ – 29 420 лв., ДАМТН – 18 162 лв., ДКСБТ 

– 3 012 лв., ЦУ на МИ – 5 191 лв., БИМ – 2 678 лв., и КЗП – 377 лв.  

 

 §§ 10-52 „Краткосрочни командировки в чужбина“ – 148 661 лв., както 

следва: 

 

 ДАМТН – 76 107 лв.,   

 ИАНМСП – 39 708 лв., 

 ЦУ – 19 494 лв., 

 АОП – 13 356 лв. 

 

 §§ 10-62 „Разходи за застраховки“ – 3 276 лв. 

 

 § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ – 991 лв.  

 

За извършените капиталови разходи са приложени подробни разшифровки. 

 

   

  ТРАНСФЕРИ 

 

По параграф 62-00 „Трансфери между бюджети и сметки за средства от 

ЕС (нето) – 490 301 лв.  

 

 

По параграф 63-00 „Трансфери между сметки за средствата от ЕС 

(нето)”  са получени средства общо в размер на 7 823 585 лв.  

 

 

По параграф 69-00 “Трансфери за поети осигурителни вноски” са отчетени 

разходи съгласно въведената система за централизирано разплащане на 
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осигурителните вноски в бюджетните предприятия, като са спазени изискванията на 

т. 55 от ДДС № 1/2003г. и ДДС № 6/2009 г. 

 

 

 

 

ФИНАНСИРАНЕ 

 

 

ПАРАГРАФ 88-00 “СЪБРАНИ СРЕДСТВА И ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА СМЕТКА 

НА ДРУГИ БЮДЖЕТИ, СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ” в размер на ( - 2 616 540) лв. 

 §§ 88-03 "Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за 

средствата от Европейския съюз” в размер на ( - 2 616 540) лв.  

 

ПАРАГРАФ 89-00 “СУМИ ПО РАЗЧЕТИ ЗА ПОЕТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И 

ДАНЪЦИ” в размер на 865 194 лв. 

 §§ 89-03 "Суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети 

осигурителни вноски и данъци” в размер на 865 194 лв.  

 

 
 
 
 

 


