ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към отчета за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ /код 98/ на
Министерство на икономиката
към 31.3.2019 г.

Отчетът за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз на
на Министерството на финансите към 31.3.2019 г. е съставен в съответствие с указания ДДС
№ 2/2019 г. на дирекция „Държавно съкровище” към Министерство на финансите.
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ има за цел да допринесе за
създаването на устойчиви, дългосрочни конкурентни предимства на българските предприятия
и ускоряване на прехода към икономика базирана на знанието. Подкрепата е съсредоточена
върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и
средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.
Оперативна

програма

"Добро

управление"

е

инструмент

за

реализиране

на

административната и съдебната реформа, включително въвеждането на електронното
управление. Оперативна програма "Добро управление е разработена в партньорство между
всички заинтересовани страни от администрацията, съдебната система и гражданския сектор.
В отчета намират отражение получените средства и извършените разходи в
изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – Централно
управление на МИ; Комисия за защита на потребителите (КЗП); Държавна комисия по
стоковите

борси

и

тържищата

(ДКСБТ);

Българска

агенция

за

инвестиции

(БАИ);

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП);
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН); Български институт по
метрология (БИМ); Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация (БСА);
Патентно ведомство на Република България (ПВ).
ПРИХОДИ
В отчета на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ няма отчетени
приходи.
РАЗХОДИ
Към 31.3.2019 година са отчетени разходи в размер на 3 591 257 лв., както
следва :
§01-00 - “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни
правоотношения” - 808 841 лв. Разходите са извършени за възнаграждения на персонала,
нает по трудови и служебни правоотношения и са отчетени от ЦУ на МИ, КЗП, БАИ,
ИАНМСП, ДАМТН, БИМ, БСА и ПВ.
§02-00 - “Други възнаграждения и плащания за персонала” – 12 992 лв. Тук са
отчетени

разходите

за

плащания

на

персонала

нает

правоотношения и др. /приложена подробна разшифровка/

по

трудови

и

извънтрудови

§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”

- 200 821 лв.

Отчетените разходи са свързани с плащанията по § 01-00 и § 02-00

нормативите,

определени със ЗБДОО за 2018 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 112 123 лв.
§§ 10-15 „Материали“ – 6 609 лв.
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ – 51 663 лв.
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ – 502 340 лв.
§§ 10-51 „Командировки в страната“ – 40 237 лв.
§§ 10-52 „Краткосрочни командировки в чужбина“ – 26 798 лв.
§ 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ – 1 843 лв.
§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ – 723 725 лв.
/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 3 560 лв., представляващи авансово
финансиране от бюджета, поради недостиг на средства
По параграф 63-00 „Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)” са
получени средства общо в размер на 4 860 436 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 ” в размер на ( - 1 272 739) лв.

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ЕЛЕНА КАРАПАУНОВА

Съгласувал:....................................................Сашка Дичева, гл. експерт/отдел „ФБ”
Изготвил: .......................................................Миглена Димитрова, ст.експерт/отдел „ФБ“

2

