ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към отчета за касовото изпълнение на други средства от Европейския
съюз /код 96/ на Министерство на икономиката към 30.6.2019 г.
Отчетът за касово изпълнение на други средства от Европейския съюз към
30.6.2019 г. е съставен в съответствие с указания ДДС № 3/2019 г. на дирекция
„Държавно съкровище” към Министерство на финансите.
ПРИХОДИ
Към 30.6.2019 г. са отчетени приходи в размер на 540 401 лв. и са отчетени
както следва:
КЗП
ИАНМСП
БИМ
ДАМТН
ПВ

39 635 лв.
26 923 лв.
62 992 лв.
223 лв.
410 628 лв.

РАЗХОДИ
Към 30.6.2019 година са отчетени разходи в размер на 632 642 лв.,
международни проекти чрез средства от Европейския съюз, както следва:

o

по

Комисия за защита на потребителите –239 183 лв.


ПРОЕКТ “Европейски потребителски център България” – грантов договор
№ 847637 ЕСС-Net BG SGA 2019



ПРОЕКТ „Съвместни действия EEPLIANT 2 (Съответствие на продуктите
свързани с енергийната ефективност ) 2016 грантов договор №

752591 /

03.08.2017г.


ПРОЕКТ „Съвместна дейност за надзор на пазара относно потребителски
продукти 2016 Директива за обща безопасност на стоките (ДОБС/GPSD)
грантов договор № 739851 JA 2016-GPSD / 18.07.2017г.



ПРОЕКТ “Набор от мерки за установяване на нелоялни търговски практики”
– грантов договор № 811238 – CONC-CPC-2017

o

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
– 60 374 лв.
Проект № 16.4.2.030 Interreg V-A България-Румъния, одобрена с Решение на
ЕК по.886/12.02.2015;
Общ бюджет на проекта: 367 186,48 Евро
Бюджет на ИАНМСП: 253 835 Евро, от които 13% национално съфинансиране,
осигурено от МРРБ- 32 998,00 Евро; 215 760 Евро-85%, осигурено от ЕФРР и 5
077,00 Евро -2% принос от партньорите.

Управляващ

орган

е

Министерството

на

регионалното

развитие

адмитистрация и европейски фондове. Основната цел на проекта е

публична
трудовата

мобилност и заетостта в Северозападния регион и трансграничния регион по
програмата е национален приоритет, както за България така и за Румъния, които
изискват

специални

политическо

внимание

и

ефективна

координация

на

политиките в областта. Ежедневното сътрудничество в пограничния регион в
областта на заетостта се характеризира с редица трудности, които създават пречки
за сътрудничество и възпрепятстват трансграничната мобилност на работната сила.
Националните медии, портали и информационни центрове нямат възможност да
отговарят адекватно на нуждите на развиващия се трансграничен пазар на труда.
Съществуваща информация се ограничава по отношение на съдържанието, обхвата
и наличието на различни езици и т.н. Основна цел на проекта е да насърчи
заетостта и мобилността на работната сила в трансграничния регион ВидинКалафат. Други цели са:


Да се подобри способността на двете организации да предоставят адекватни и
ефективни услуги за МСП в трансграничния регион;



Да се увеличи обема ноу-хау на заинтересованите страни от региона, касаещи
бизнеса и възможностите за заетост на двата гранични региони;



Да се създаде устойчиво партньорство за прилагане на мерки за подкрепа на
мобилността на работната сила в региона.



Провеждане на професионални обучения в различни области



Организиране

и

провеждане

на

транс-гранична

трудова

борса,

където

инвеститори и работодатели ще представят възможностите за работа и бизнес в
трансграничния регион


Дейности по информиране на гражданите, осигуряване на прозрачност и
публичност

В рамките на изпълнение на проекта повече от 1000 души ще бъдат обучени в различни
направления (посредством курсовете, които ще се провеждат в Бизнес инкубатора), а
след приключването на проекта (през 2019 година) бизнес инкубатора ще осигури
постоянни курсове за търсещите работа в региона.
Проект: SUPPORT LOCAL GOVERNMENTS IN LOWCARBON STRATEGIES
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 – 24 253 лв.


Проект JA 2016 ще се изпълнява 26 месеца, стартирал

01.09.2017 г. за

период до 01.11.2019 г. и е на стойност 40509.42 EUR Разходите по проекта
са на стойност 14 081 лв.
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Цел на проекта е да се извърши надзор на пазара на определени групи
продукти за да се получи ясна картина за предлаганите на пазара продукти от
видовете, попадащи в обхвата на съвместните действия и чрез предприети от
държавите членки мерки да се осигури по-добра защита на здравето и
интересите на потребителите. В обхвата на съвместните действия попадат
следните

продуктови

групи:

бебешки

креватчета

и

„кенгура“,

ръчни

електрически инструменти, домакински електроуреди, електрически играчки,
лични предпазни средства. За всяка продуктова група са предвидени дейности
по: наблюдение на пазара, вземане на образци, изпитване на образците,
оценка на риска, предприемане на последващи действия при откриване на
несъответстващи и опасни продукти. В рамките на проекта ще се осъществи
обмен на добри практики, електронно обучение, провеждане на пиар-ревю,
сътрудничество с митниците и икономическите оператори, подобряване на
сътрудничеството

между

надзорните

органи

на

държавите

членки

и

популяризиране на резултатите от проведените съвместни действия.
 Проект „Съвместни действия по надзора на пазара в ЕС за енергийно
етикетиране и екопроектиране“ – EEPLIANT” – проектът ще се изпълнява 30 месеца,
стартирал 01.09.2017 г. за период до 01.03.2020 г. и е на стойност 31770 EUR. 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 19 надзорни органа в единния пазар на ЕС. Проектът се координира от PROSAFE и се
финансира по програмата „Хоризонт 2020“. Участниците в проекта ще извършат
проверки и изпитвания на енергийните характеристики на десетки домакински хладилни
уреди, професионални замразители, мрежови стенд-бай устройства. Тези продукти ще
бъдат взети от пазара - магазини и други канали за дистрибуция и съответствието им с
изискванията, свързани с енергийната ефективност ще бъде проверено и измерено в
лаборатории. В случай на открити несъответствия надзорните органи ще предприемат
необходимите действия към несъответстващите продукти. 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, за постигане на по-високи нива на съответствие на
продуктите с изискванията на законодателството на ЕС за енергийно етикетиране и
екопроектиране. Получен приход от ЕС през 2017 г. – 46 603 лв; Изразходвани средства
за периода са 10 173 лв.

o

Български институт по метрология – 39 758 лв.


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

на проследимост на измерванията на качеството на електричната енергия). Проектът
се финансира със средства от Европейския съюз чрез EURAMET по EMPIR (Програма
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за научни изследвания в метрологията) на 100%. Стойността на проекта е 494 680,20
евро., като за БИМ е 9 870 евро (19 304 лв.).
Проект 16RPT01 ChemMet-Cap “Усъвършенстване на научните и технически



възможности в областта на химичния анализ”
Проектът е подписан 19.05.2017 г. Срокът на проекта е 36 месеца / от 01.06.2017 г.
до 31.05.2020 г./ Проектът се финансира със средства от Европейския съюз чрез
EURAMET по EMPIR (Програма за научни изследвания в метрологията) на 100%.
Стойността на проекта е до 75 780 евро директни плащания и 3789 евро индиректни
плащания , или общо 79 569 евро (155 623 лв.). Проектът се изпълнява съвместно с
няколко държави, като координатор е

Френския метрологичен институт LNE

(Laboratoire National de Metrologie et d'essais)-гр. Париж Франция.Координаторът
сключва договор директно с Euramet.Чрез формуляр за присъединяване другите
бенефициенти (партньори) на проекта се прикрепят към този договор.
Проектът в БИМ се изпълнява от 4 служители на БИМ . 60% от сумата е преведена
на БИМ до 2 месеца от подписването на договора, 25% -след представени отчети и
окончателно плащане 15% при приключване на проекта.


Проект 16RPT01-RMG1 ChemMet-Cap „Развитие на научните и техническите

способности в сферата на химическия анализ“ с цел развитие на способностите на
физическите

лица,

занимаващи

се

с

метрология,

посредством

мобилност

на

изследователите.
Проектът е подписан на 05.12.2018 г. и е със срок от 3 месеца и започва на
01.03.2019 г., а срокът на безвъзмездната помощ е

до 31.12.2019 г. Проектът се

финансира със средства от Европейския съюз чрез EURAMET по EMPIR (Европейска
програма за научни изследвания в метрологията) на 100%. Стойността на проекта е
14 488,00 евро (28 336 лв.). Проектът се изпълнява от 1 изследовател от ГД НЦМ.
85% от сумата е

преведена на БИМ до 1 месец от подписването на договора и

подадена заявка, а остатъка от 15% след завръщане на изследователя и приет отчет.
Основната дейност по проекта е участие в изследовотелска дейност във Френския
метрологичен институт LNE (Laboratoire National de Metrologie et d'essais)-гр. Париж
Франция.
o

Патентно ведомство на Република България – 269 074 лв.


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

основни проекта от фонд за сътрудничество на EUIPO и програмите за сближаване на
практиките. Отчетените към 31.12.2018 г. приходи включват изпълнени и отчетени
проекти както от договора за 2017 год., така и отделни етапи от проектите на
споразумението за сътрудничество през 2018 година.
Разходите по проектите са отчетени по параграфи, както следва:
§01-00 – „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни
правоотношения“ – 38 851 лв.
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§02-00 - “Други възнаграждения и плащания за персонала” – 73 010 лв. Тук са
отчетени разходите за плащания на персонала по извънтрудови правоотношения.
/приложена подробна разшифровка/
§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” - 18 314 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 495 766 лв.
§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ – 701 лв. /приложена
подробна разшифровка/
§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ – 6 000 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 109 456 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 /-23 926/ лв.

ПАРАГРАФ 89-00 "СУМИ ПО РАЗЧЕТИ ЗА ПОЕТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ” в размер
на 6 711 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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