
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

към отчета за касовото изпълнение на  други средства от Европейския 

съюз /код 96/ на Министерство на икономиката към 30.06.2021 г. 

 Отчетът за касово изпълнение на други средства от Европейския съюз към   

30.06.2021г. е съставен в съответствие с указания ДДС № 03/2021 г. на дирекция 

„Държавно съкровище” към Министерство на финансите. 

 

ПРИХОДИ 

 

Към 30.06.2021г. са отчетени приходи в размер на 907 173 лв. и са отчетени 

както следва: 

 

Комисия за защита на потребителите 7 751 лв. 

ДА за метрологичен и технически надзор 1 336 лв. 

Български институт по метрология 4 727 лв. 

Патентно ведомство на Р България 893 359 лв. 

 

 

РАЗХОДИ 

 

Към 30.06.2021 година са отчетени  разходи в размер на 457 790 лв.,  по 

международни проекти чрез средства от Европейския съюз, както следва: 

 

o Централно управление на Министерство на икономиката –2 400 лв.  

Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020“ по 

проект“ „Катализиране на периферните и нововъзникващи региони на Европа за 

създаване и развитие на дигитални и иновационни екосистеми (CARPE DIGEM) 

Продължителност на проекта е от 01.08.2019год., до 31.01.2023г. 

 Общ бюджет на проекта за България - 28 315 евро, от които 24 067.75 евро от 

Европейския фонд за регионално развитие и 4 247.25 евро национално 

съфинансиране. Министерството за регионалното развитие и благоустройството 

предоставя националното съфинансиране от държавния бюджет на всеки български 

партньор.  

 

Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020“  по 

проект“ Креативни действия за насочване на конкурентното развитие на малките и 

средните предприятия (CRAFTS CODE)“ 

Продължителност на проекта е от 01.08.2019год., до 31.07.2023г. 

    • Общ бюджет на проекта за България - 19 250 евро, от които 16 362.50 евро от 

Европейския фонд за регионално развитие и 2 887.50 евро национално 

съфинансиране. Министерството за регионалното развитие и благоустройството 

предоставя националното съфинансиране от държавния бюджет на всеки български 

партньор. 

 

o Комисия за защита на потребителите –67 529лв.  

ПРОЕКТ “Европейски потребителски център България” – грантов договор               

№ 875293 ЕСС-Net BG SGA 2020 

Продължителност на проекта от 01/01/2021г. до 31/12/2021г.  
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• 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; средства за сметка на бюджета на 

КЗП – 37 759,05 евро или 73 850,28 лева, равностойни на 35 % от общия бюджет.. 

 

o Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

– 32 834 лв. 

ПРОЕКТ „SUPPORT LOCAL GOVERNMENTS IN LOWCARBON STRATEGIES“ 

Продължителност на проекта от 01/07/2020 г. до 31/12/2022 г. 

 общ бюджет на проекта: 192000 лв, от които 15 % е националното 

съфинансиране, осигурено от МРРБ. 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

(ИАНМСП), е бенефициент и партньор по проект № DTP3-471-4.1 “Participative 

Ecosystems for fostering the revitalization of rural-urban cooperation through governing 

Danube Circular Bioeconomy” („Екосистеми за насърчаване на сътрудничеството в 

селските и градските райони в Дунавския регион чрез управление на кръговата 

биоикономика“), с акроним GoDanuBio. 

 

o Български институт по метрология – 1 303 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 01/06/2022 г. 

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

 

 

o Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – няма разходи за 

периода 

 

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.  

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.  
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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 – 353 724лв. 

Двустранен договор за сътрудничество с EUIPO /СЕСИС/ за финансиране по 5 

проекта от  европейския фонд за сътрудничеството на EUIPO. Отчетените към 30.09.2020 

г. приходи са от окончателно финансиране по отчет за 2019 г. – 825 845 лв. и  приходи за 

2020 г. в размер на 1,540,878 лева - финансиране по проекти, вкл. аванс 75 % по 

сключения за 2020 г. договор. 

 

Разходите по проектите са отчетени по параграфи, както следва: 

 

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

правоотношения“ – 40 140 лв. 

 

§02-00 - “Други възнаграждения и плащания за персонала” – 40 097 лв. Тук са 

отчетени разходите за плащания на персонала по извънтрудови правоотношения. 

/приложена подробна разшифровка/ 

 

§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”  - 15 662 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 153 235 лв. 

 

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ – Закупени ДМА в 

размер на 6 984 лв., за които има приложена подробна разшифровка.  

 

§ 53-00  „Придобиване на нематериални дълготрайни активи” – Закупени НДМА в 

размер на 201 672 лв., за които има приложена подробна разшифровка.  

 

 

                                              ТРАНСФЕРИ 

 

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

ЕС (нето)”  са отчетени средства общо в размер на 21 654 лв., които представляват 
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авансово финансиране на проекти в област ДЕС, поради недостиг на средства и 

съфинансиране съгласно сключените договори. 

 

 

 

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

Европейския съюз (нето)“ – получена сума в размер на 23 082 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 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 – /-496 290 лв./ 

 

ПАРАГРАФ 89-00 "СУМИ ПО РАЗЧЕТИ ЗА ПОЕТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ” в размер 

на 2 171 лв. – поети осигурителни вноски от бюджет, поради недостиг на средства. 

 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

 

ЕЛЕНА КАРАПАУНОВА 

 

 

 

  

 

Съгласувал:                    Малинка Петкова, н-к сектор „Бюджет“ 

 

Изготвил:                        Миглена Димитрова/ст.експерт в сектор „Бюджет“ 

 


