ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към отчета за касовото изпълнение на други средства от Европейския
съюз /код 96/ на Министерство на икономиката към 30.06.2017 г.

Отчетът за касово изпълнение на други средства от Европейския съюз към
30.06.2017 г. е съставен в съответствие с указания ДДС № 4/2017 г. на дирекция
„Държавно съкровище” към Министерство на финансите.

ПРИХОДИ
Към 30.06.2017 г. са отчетени приходи в размер на 274 437 лв. и са
отчетени както следва:
§ 46-00 „Помощи и дарения от чужбина“ – 274 437 лв., както следва:
ЦУ на МИ
КЗП
ДАМТН
БИМ
ПВ

-3
48
18
104
106

028
113
729
222
401

лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

РАЗХОДИ
Към 30.06.2017 година са отчетени разходи в размер на 238 826 лв., по
международни проекти чрез средства от Европейския съюз, както следва:

o

Комисия за защита на потребителите – 96 900 лв.


Проект “Европейски потребителски център България” – грантов договор
№ 752774-ЕСС-Net BG SGA 2017



Проект:”Съвместна дейност 2013” грантов договор № GA 2013 82 01



Проект „Съвместна дейност EEPLIANT ( Съответствие на продуктите
свързани с енергийната ефективност ) 2014” грантов договор № 649894



Проект „Съвместна дейност 2014” грантов договор № 666174 – JA2014 –
GPSD



Проект „Надзор на пазара – Гуми 2015” грантов договор №

696124 –

MSTYR15


Проект „Съвместна дейност 2015” грантов договор № 705038 – JA2015 –
GPSd



Програма „Обмен на служители“

o

Изпълнителна

агенция

за

насърчаване

на

малките

и

средните

предприятия


Проект

SUPPORT

по

Програма

за

международно

сътрудничество

"ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА" 2014-202 г.

o

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – 29 983 лв.


Проект „Съвместни действия по надзора на пазара в ЕС за енергийно
етикетиране и екопроектиране“ – EEPLIANT”

o



Проект „Съвместни действия по надзор на пазара 2014 г.“ JA 2014



Проект „Съвместни действия по надзор на пазара 2015 г.“ JA 2015

Български институт по метрология – 18 414 лв.


Проект GRANT AGREEMENT №15RPT04 TRACE PQM (Начини на осигуряване
на

проследимост

на

измерванията

на

качеството

на

електричната

енергия)


Проект

14IND04-RMG1

Measurement“

„EMPESS/

“Повишаване

на

Research

in

Surface

ефективността

на

Temperature

процесите

чрез

подобряване на измерване на температура”


Проект

16RPT01

ChemMet-Cap

“Усъвършенстване

на

научните

и

технически възможности в областта на химичния анализ” “Повишаване на
ефективността

на

процесите

чрез

подобряване

на

измерване

на

температура”

o

Патентно ведомство на Република България – 90 201 лв.

Сключени договори между Патентно ведомство и официалната Служба на ЕС за
интелектуална собственост – EUIPO. Изпълняват се два двустранни договора за
сътрудничество с европейската институция:
 Сключен е Двустранен договор за сътрудничество и финансиране

по

проекти по Фонд за сътрудничество и Програмите за сближаване на практиките.
 Сключен е Двустранен договор за техническо сътрудничество
съгласно

който се финансират

с

EUIPO,

дейности, целящи запознаването с

регистрацията на ОИС и с електронните инструменти, създадени в
европейската агенция. Финансирането от страна на

EUIPO е

80 % от

допустимите разходи, а 20 % остават за сметка на бюджета на Патентно
ведомство
Разходите по проектите са отчетени по параграфи, както следва:
§01-00 – „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни
правоотношения“ – 9 856 лв.
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§02-00 - “Други възнаграждения и плащания за персонала” – 58 769 лв. Тук са
отчетени разходите за плащания на персонала по извънтрудови правоотношения.
/приложена подробна разшифровка/
§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” - 7 846 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 162 355 лв.

ТРАНСФЕРИ
По параграф 62-00 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата
от ЕС (нето)” са отчетени средства общо в размер на 33 601 лв.
По параграф 63-00 „Трансфери между сметки за средствата
Европейския съюз (нето)“ – получени средства в размер на 26 080 лв.

от

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 ( - 95 292)
лв.
§§ 88-03 "Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за
средствата от Европейския съюз (+/-)” в размер на ( - 95 292) лв.

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ЕЛЕНА КАРАПАУНОВА

Съгласувал:

...................................................... Сашка Дичева, гл. експерт/отдел „ФБ”

Изготвил:

...................................................... Миглена Димитрова, ст.експерт/отдел „ФБ“
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