
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

към отчета за касовото изпълнение на  други средства от 

Европейския съюз /код 96/ на Министерство на 

икономиката и индустрията към 30.6.2022 г. 

  

Отчетът за касово изпълнение на други средства от Европейския съюз към 

30.06.2022г. е съставен в съответствие с указания ДДС № 05/2022 г. на дирекция 

„Държавно съкровище” към Министерство на финансите. 

 

 

ПРИХОДИ 

 

Към 30.06.2022г. са отчетени приходи в размер на 885 288 лв. и са 

отчетени както следва: 

 

Комисия за защита на потребителите 110 332 лв. 

Патентно ведомство на Р България 774 956 лв. 

 

 

РАЗХОДИ 

 

Към 30.06.2022 година са отчетени  разходи в размер на 213 968 лв.,  

по международни проекти чрез средства от Европейския съюз, както следва: 

 

 

o Комисия за защита на потребителите – 69 892 лв.  

 

ПРОЕКТ “Европейски потребителски център България” – грантов договор               

№ 210675454 ЕСС-Net BG SGA 2021 

Продължителност на проекта от 01/01/2021г. до 31/12/2021г.  

• общ бюджет на проекта за България – 107 883,00 евро или 211 000,80 

лева, 

в това число: субсидия от  Европейската комисия –  70 123,95 евро или 137 

150,52 лева, равностойни на 65 % от общия бюджет и средства за сметка на 

бюджета на КЗП – 37 759,05 евро или 73 850,28 лева, равностойни на 35 % 

от общия бюджет. 

 

ПРОЕКТ “Европейски потребителски център България” – грантов договор № 

101054931 — ECC-Net BG 2022-2023        

Продължителност на проекта от 01/01/2022г. до 31/12/2023г.  

• общ бюджет на проекта за България – 218 619.31 евро или 427 582.21 

лева, 

в това число: субсидия от  Европейската комисия –  137 730.16 евро или 

269 376.78 лева, равностойни на 63 % от общия бюджет и средства за сметка 

на бюджета на КЗП – 80 889.15 евро или 158 205.43 лева, равностойни на 37 

% от общия бюджет. 

 

ПРОЕКТ CASP 2021 – Проект за координирани дейности по надзор на пазара 

на Европейската комисия 
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 Бюджетът на проекта се администрира от Главна дирекция "Правосъдие, 

потребители и равнопоставеност на половете" към ЕК. 

ПРОЕКТ JA2021 – 01 – Label compliance – Eнергийно етикетиране на продукти 

Продължителност на проекта – от 01.05.2022г. до 30.04.2024г. 

 общ бюджет на проекта за България – 16 306,80 евро или 31 893,33 лева, 

в това число: субсидия от  Европейската комисия –  14 676,12евро или 28 

704,00 лева, равностойни на 90 % от общия бюджет; средства за сметка на 

бюджета на КЗП – 1 630,68 евро или 3 189,33 лева, равностойни на 10 % от 

общия бюджет. 

 

o Български институт по метрология – 8 136 лв. 

ПРОЕКТ 18RPT03  MetForTC „Traceable measurement capabilities for monitoring 

thermocouple performance“" Проследими възможности за измерване за 

наблюдение на характеристиките на термодвойките” 

Продължителност на проекта от 01/06/2019 г. до 31/08/2023 г. 

 общ бюджет на проекта: 100% от ЕС -  21 472,5 Euro / 41 996,56 лв./ 

 

ПРОЕКТ 18RPT01 SRT-r02 "Проследимост при измерване на параметри на 

повърхност с контактни сонди и уреди” . Проектът се финансира със средства 

от Европейския съюз чрез EURAMET по EMPIR (Европейска програма за научни 

изследвания в метрологията) на 100%.  

Продължителност на проекта от 01/06/2019 г. до 31/08/2023 г. 

 общ бюджет на проекта: 100% от ЕС -  21 231 Euro / 41 524 лв./ 

 

ПРОЕКТ 19RPT02 „Подобряване на реализацията на единицата за маса” 

(Improvement of the realisation of the mass scale). Подписан е Анекс №3 по 

проекта на 27.06.2020 г. 

Продължителност на проекта от 01/10/2020 г. до 01/10/2023 г. 

 общ бюджет на проекта: 100% от ЕС -  21 000 Euro / 41 072.43 лв./ 

 

ПРОЕКТ 20SCP01 Smart PhoRa – EMPIR -Изготвено е проектно предложение 

20SCP01 Smart PhoRa “Smart specialization and stakeholder linkagein 

Photometry and Radiometry” в областта на оптичните измервания. 

Продължителност на проекта от 01/09/2021 г. до 01/07/2023 г. 

 общ бюджет на проекта: 100% от ЕС -  150 000 EUR / 293 375 лв./ 

Проектът е разделен на шест работни пакета (WP1-WP6), като БИМ ще 

вземе участие в три от тях. БИМ трябва да получи в рамките на 

проекта 17 000 EUR /33 249 лв./. 

 

  

o Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – 1 146 лв. 

ПРОЕКТ „EEPLIANT 3“ - Проект „Съвместни действия по надзора на пазара в ЕС 

за съответствие на продуктите по отношение на енергийната ефективност “  

Продължителност на проекта: 01.06.2019 г. - 01.06.2021 г. 

 Общ бюджет на проекта: 51 097 EUR 

 

В него участват 28 институции от 20 държави членки на ЕС. Той включва 

редица хоризонтални дейности по надзор на пазара - обучения и обмяна на 

опит, разработване на IT инструменти, сътрудничество с митниците, както и 

дейности по надзор на пазара, свързани с определени продуктови групи. 

Получен приход от  ЕС през 2019 г. – 48 304 лв; Планираните разходи за 

2020г 21 525 лв.  
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Проектът се координира от организации PROSAFE, VB и AEA и се финансира 

по програмата  „Хоризонт 2020“ като участието на всички страни (вкл. ДАМТН 

– България) в този проект се финансира 100 % от ЕК. Основната цел на 

проекта е да помогне за постигането на планираните икономически и 

екологични ползи от прилагането на законодателството на ЕС за енергийното 

етикетиране и екопроектиране чрез увеличаване на съответствието с 

изискванията на ЕС за енергийна ефективност. Това ще бъде постигнато чрез 

координирани действия по надзор на пазара на 28-те надзорни органа в 

единния пазар на ЕС.  

ДАМТН ще участва в съвместните действия с работа по изпълнението на 4 

хоризонтални дейности, както и в работата по 4 продуктови групи: сушилни, 

вентилационни блокове, осветителни продукти, локални отоплителни уреди. 

По време на изпълнението на проекта ще се извършат проверки и изпитвания 

на енергийните характеристики на десетки видове продукти. Образци от тези 

продукти ще бъдат взети от пазара – складове, магазини (вкл. онлайн) и 

други канали за разпространение и съответствието им с изискванията, 

свързани с енергийната ефективност, ще бъде проверено и оценено в избрани 

по проекта изпитвателни лаборатории. В случай на открити несъответствия 

надзорните органи ще предприемат необходимите действия към 

несъответстващите продукти и икономическите оператори. 

Проектът е разработен не само за подпомагане на надзорните органи 

при извършването на проверки на пазара на ЕС, но също така и за улесняване 

на сътрудничеството с други заинтересовани страни, като например бизнес 

асоциации, потребителски организации и т.н. за постигане на по-високи нива 

на съответствие на продуктите с изискванията на законодателството на ЕС за 

енергийното етикетиране и екопроектиране. 

 

o Патентно ведомство на Република България – 134 794 лв. 

Двустранен договор за сътрудничество с EUIPO /СЕСИС/ за изпълнение на 

проекти на EUIPO от  европейски фонд за сътрудничеството и програма за 

сближаване на практиките. Отчетените към 30.06.2022 г. приходи включват 

възстановени разходи по окончателен за 2021 год. отчет  в размер на 244 101 лева и  

авансово финансиране по изпълнение на договора, сключен в началото на 2022 г. – 

530 855 лева. В сътрудничество със СЕСИС през 2022 г., Патентно ведомство участва 

в изпълнението на 8 основни международни проекти (ЕСР), които са насочени към 

подобряване информационно техническата инфраструктура на ведомството, 

повишаване информираността на служителите  и сред ключови целеви групи в 

обществото, разработване на добри практики в подкрепа на малките и средни 

предприятия, участие в поддръжката на базите данни за марките на ЕС във връзка с 

електронните инструменти TMView/DesignView, участие в други  синхронизиращи 

практики на СЕСИС, свързани с нарушения на права за интелектуална собственост и 

т.н. 

 

 

Разходите по проектите са отчетени по параграфи, както следва: 

 

§01-00 – „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения“ – 117 136 лв. 

 

§02-00 - “Други възнаграждения и плащания за персонала” – 31 404 лв. Тук 

са отчетени разходите за плащания на персонала по извънтрудови правоотношения. 

/приложена подробна разшифровка/ 
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§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”  - 16 405 лв. 

Отчетените разходи са свързани с плащанията по хонорари, определени със ЗБДОО 

за 2016 г. и осигурителните вноски за ДОО, ЗОВ и ДЗПО за сметка на работодателя. 

 

§ 10-00 „Издръжка” - За изпълнение на договорите по осъществяване на 

дейностите по проектите са отчетени общо средства в размер на 49 023 лв. 

 

 

 

                                              ТРАНСФЕРИ 

 

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

средствата от ЕС (нето)”  са отчетени средства общо в размер на 31 704 лв., 

които представляват авансово финансиране на проекти в област ДЕС, поради 

недостиг на средства и съфинансиране съгласно сключените договори. 

 

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 

ДДС № 1/2003г. и ДДС № 6/2009г. 

 

 

 

 

 

ФИНАНСИРАНЕ 

 

 

ПАРАГРАФ 88-00 “СЪБРАНИ СРЕДСТВА И ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА 

СМЕТКА НА ДРУГИ БЮДЖЕТИ, СМЕТКИ И ФОНДОВЕ – НЕТО (+/-)” в размер на 

–/-703 024 лв./ 

 

 

 


