ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към отчета за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ /код 98/ на
Министерство на икономиката
към 30.09.2021 г.

Отчетът за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз на
на Министерството на финансите към 30.09.2021 г. е съставен в съответствие с указания ДДС
№ 04/2021 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); 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); Патентно ведомство на Република България (ПВ).
ПРИХОДИ
В отчета на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ няма отчетени
приходи.
РАЗХОДИ
Към 30.09.2021 година са отчетени

разходи в размер на 15 643 425 лв.,

както следва:
§01-00 - “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни
правоотношения” -

5 799 647 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” – 93 863 лв. Тук са
отчетени

разходите

за

плащания

на

персонала

нает

по

трудови

и

извънтрудови

правоотношения и др. /приложена подробна разшифровка/
§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”

- 1 616 716 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 2 831 883 лв.
§ 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ – 2 523 лв.
§ 43-00 „Субсидия за нефинансови предприятия” - 4 155 000 лв.
§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ – Закупени ДМА в
размер на 1 093 393 лв., за които има приложена подробна разшифровка.
§

53-00

„Придобиване

на

нематериални

дълготрайни

активи“

-

Закупени

нематериални активи в размер на 50 400 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 /-151 635 лв./, представляващи
авансово финансиране от бюджета, поради недостиг на средства в КСФ
По параграф 63-00 „Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)” са
получени средства общо в размер на 14 430 861 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 1 222 382 лв.
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