ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към отчета за касовото изпълнение на други средства от Европейския
съюз /код 96/ на Министерство на икономиката към 30.09.2018 г.

Отчетът за касово изпълнение на други средства от Европейския съюз към
30.09.2018 г. е съставен в съответствие с указания ДДС № 6/2018 г. на дирекция
„Държавно съкровище” към Министерство на финансите.

ПРИХОДИ
Към 30.09.2018 г. са отчетени приходи в размер на 703 302 лв. и са
отчетени както следва:
КЗП
ИАНМСП
БИМ
ПВ

255
116
7
324

416
200
537
149

лв.
лв.
лв.
лв.

РАЗХОДИ
Към 30.09.2018 година са отчетени разходи в размер на 1 089 424 лв.,
по международни проекти чрез средства от Европейския съюз, както следва:

o

Комисия за защита на потребителите – 254 976 лв.



Проект "ЕПЦ България", финансирани с европейски средства на ЕК



Проект JUST 2017



Други европейски проекти

o

Изпълнителна

агенция

за

насърчаване

на

малките

и

средните

предприятия – 99 689 лв.


Проект

SUPPORT

по

Програма

за

международно

сътрудничество

"ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА" 2014-202 г. - Водещ партньор по проекта е IRENA
(Регионална енергиина агенция от област Истрия, Хърватия). Основната
цел на проекта е подобряване на координацията на дейности, свързане с
европейските и национални цели за енергиина ефективност и ВЕИ, чрез
повишаване на ефективното използване на наличностните възможтости за
финансиране, включително от структорните фондове. Основният фокус е
поставен върху трудностите, срещани в много региони в предлагането на
устойчиви енергийни политики.

o

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – 24 579 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 2016

Български институт по метрология – 17 500 лв.


(Начини

на

Проект GRANT AGREEMENT №15RPT04 TRACE PQM - EMPIR
осигуряване

на

проследимост

на

измерванията

на

качеството

на

електричната енергия)

o

Патентно ведомство на Република България – 692 680 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.
Разходите по проектите са отчетени по параграфи, както следва:
§01-00 – „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни
правоотношения“ – 83 294 лв.
§02-00 - “Други възнаграждения и плащания за персонала” – 119 093 лв. Тук
са отчетени разходите за плащания на персонала по извънтрудови правоотношения.
/приложена подробна разшифровка/
§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” - 26 996 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 405 247 лв.
§ 49-01 „Текущи трансфери за чужбина” - За изпълнение на договорите в
ИАНМСП е отчетен трансфер в чужбина в размер на 52 777 лв.

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ – 2 417 лв. /приложена
подробна разшифровка/
§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ – 399 600 лв.
/приложена подробна разшифровка/
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ТРАНСФЕРИ
По параграф 62-00 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата
от ЕС (нето)”
са отчетени средства общо в размер на 94 661 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 283 005
лв.
§§ 88-03 "Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за
средствата от Европейския съюз (+/-)” в размер на 283 005 лв.
§§ 89-00 "Суми по разчети за поети осигурителни вноски” в размер на 8
456 лв. – поети осигурителни вноски от бюджет, поради недостиг на средства.

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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