
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 и енергетиката  

към 31.12.2014 г. 

 

 

ПРИХОДИ 

 

Към 31.12.2014 г. са отчетени приходи в размер на 6 786 лв. и са 

отчетени както следва: 

§ 28-00 “Глоби, санкции инаказателни лихви” –  9 720 лв. отчетени от БИМ. 

Сумата представлява получена глоба от фирма Миком България ООД за просрочен 

срок по доставка. 

§ 37-00 “Внесен ДДС и други данъци върху продажбите” – (- 2 934) лв. 

 

РАЗХОДИ 

 

Към 31.12.2014 година са отчетени  разходи в размер на 33 276 496 лв.,  

по четири Оперативни програми, както следва : 

 

o Оперативна програма „Конкурентноспособност”-  по програмата са сключили 

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

(БАИ); Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР); 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 МИЕ, Комисия за защита на потребителите (КЗП); 

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ); Агенция за устойчиво 

енергийно развитие (АУЕР); 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 МИЕ и Агенция по 

обществени поръчки (АОП). 

o Оперативна програма „ Регионално развитие” – ЦУ на МИЕ 

 

Разходите по оперативните програми са отчетени по параграфи както следва: 

 

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

служебни правоотношения” -  5 254 554 лв. Разходите са извършени в съответствие 

със законовите разпоредби и са отчетени от ЦУ на МИЕ, АУЕР и АОП. 

 

§02-00 - “Други възнаграждения и плащания за персонала” –436 246 лв. Тук 

са отчетени разходите за плащания на персонала по извънтрудови правоотношения. 

 

§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”  - 1 419 035 

лв. Отчетените разходи са свързани с плащанията по § 01-00 и § 02-00 нормативите, 
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определени със ЗБДОО за 2014 г. и осигурителните вноски за ДОО, ЗОВ и ДЗПО за 

сметка на работодателя. 

 

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

са отчетени общо средства в размер на 22 156 552 лв. 

  

 §§ 10-15 „Материали“ – 197 277 лв. 

 

 §§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ – 27 084 лв. 

 

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ –21 342 206 лв., както следва: 

 ЦУ на МИЕ – 11 537 086 лв. 

 БАИ – 3 625 210 лв., в т.ч. 1 684 713 лв. по договор за медийна кампания 

Консорциум Инвестиционен прогрес; 1 294 154 лв. Плащане по договор за 

организиране на международни инвеститорски форуми; 457 200 лв. лв. плащане 

по договор за документални филми ТРИЕРА-Ю-ВИ-ТИ; 167 569 лв. плащане по 

договор за организиране на събития в различни градове в ЕС и извън ЕС - 8 

мероприятия и др. 

 ИАНМСП – 4 753 532 лв., в т.ч разходи по организиране на изложения за наем 

площ за организиране на изложения – 1 347 893 лв. провеждане на секторни  

информационни семинари; разходи за организиране на търговски мисии; 

изготвяне на стратегии и пазарни проучвания и др.  

 ПВ – 470 984 лв., КЗП – 435 313 лв., ДАМТН – 113 505 лв., БИМ – 190 306 лв., 

АУЕР – 120 768 лв., АОП – 66 385 лв., АПСК – 26 117 лв. и ДКСБТ – 3 000 лв. 

  

 §§ 10-30 „Текущ ремонт“ – 5 308 лв.  

  

 §§ 10-51 „Командировки в страната“ – 68 842 лв., както следва: 

ЦУ на МИЕ – 17 891 лв., ДАМТН – 15 465 лв., БИМ – 15 459 лв., КЗП – 10 659 лв. и 

ИАНМСП – 1 550 лв. и др. 

 

 §§ 10-52 „Краткосрочни командировки в чужбина“ – 479 203 лв., както 

следва: 

 ЦУ на МИЕ – 118 101 лв. 

 ИАНМСП – 203 813 лв. - краткосрочни командировки в чужбина служители на 

ИАНМСП, пътували във връзка с организиране на търговски мисии и изложения в 

чужбина; 

 ДАМТН – 95 685 лв.  – командировки във връзка с изпълнение на дейностите по 

ОПК; 

 АОП – 27 089 лв. - командировки във връзка с изпълнение на дейностите по 

ОПТП; 

 БАИ – 9 703 лв. – дневни командировки за мероприятия по ОП 

Конкурентоспособност на външни експерти на БАИ, участващи в международни 

форуми и др. 

 

 §§ 10-62 „Разходи за застраховки“ – 36 632 лв. 

 

 § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ – 3 866 лв. 

 

§§ 52-00 “ Придобиване на дълготрайни материални активи” – тук са отчетени 

разходи в размер на 3 260 706 лв., като най-голям относителен дял имат разходите 

на БИМ, по ОПК е закупен преносим компютър, закупуване на измервателно 
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оборудване – стенд за изпитване на водомери и разходомери, окончателно плащане 

за доставка на еднофазен калибратор на мощност, система за измерване на слаби 

магнитни полета в комплектност и др. 

 

По §§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи” са отчетени  

745 537  лв. по ОПК и ОПАК. Закупуване на база данни и софтуер и разработване на 

НИС-ЕВИ /етап/ по проект на ОПАК; закупен софтуер за сървъри –фирма КОНТРАКС 

АД; закупена деловодна информационна инвестиционна система ПРОКОН; закупен 

програмен продукт за предварителен контрол. 

 

    ТРАНСФЕРИ 

 

 

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

(нето)”  са получени средства общо в размер на 29 326 741 лв.  

 

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

разходи съгласно въведената система за централизирано разплащане на 

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 – НЕТО (+/-)” в размер на 3 942 864 

лв. 

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

средствата от Европейския съюз (+/-)” в размер на 3 942 864 лв.  

 

 
 
 
 
 

 


