
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

 
към отчета за касовото изпълнение на  дрги средства от Европейския съюз 

/код 96/ на Министерство на икономиката и енергетиката  

към 30.06.2014 г. 

 

 

ПРИХОДИ 

 

Към 30.06.2014 г.са отчетени приходи в размер на 663 742 лв. и са 

отчетени както следва: 

§ 36-00 “Други неданъчни приходи” –  (-30) лв.  

§ 46-00 „Помощи и дарения от чужбина“ – 663 772 лв., както следва: 

 

 

ЦУ на МИЕ 79 564 лв. 

КЗП 72 835 лв. 

АУЕР 30 914 лв. 

ИАНМСП 34 087 лв. 

ПВ 446 372 лв. 

 

 

РАЗХОДИ 

 

Към 30.06.2014 година са отчетени  разходи в размер на 228 523 лв.,  

по международни проекти чрез средства от Европейския съюз, както следва: 

 

o Централно управление на МИЕ – 63 445 лв. 

 

 Извършени разходи във връзка с изпълнение на споразумение за 

безвъзмездна финансова помощ № IEE/CA/10/001/S12.568776, 

Съвместни действия в подкрепа на транспонирането и въвеждането на 

Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници, I фаза – 23 859 лв. 

 

 Извършени разходи във връзка с изпълнение на споразумение за 

безвъзмездна финансова помощ № IEE/CA/10/001/S12.568776, 

Съвместни действия в подкрепа на транспонирането и въвеждането на 

Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници, II фаза – 18 494 лв. 

 

 Проект Информационно-консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса – 

Enterprise Europe Network и подписан специфичен грантов договор №  

EEN-150325-EIIRC-BG-3 – 19 440 лв. 

 

 Проект TRIGGER по програма „Европейско териториално 

сътрудничество Гърция – България“ – 15 лв. 

 

 Разходи по проект Дунавска стратегия, „Техническа помощ от страна 

на координаторите на приоритетни области по стратегията на ЕС за 

Дунавския регион“ – 1 637 лв. 

 

 

o Комисия за защита на потребителите – 56 061 лв.  

  Проект “Европейски потребителски център България ” грантов договор 

№ GA 2013 81 01 – 41 462 лв.  
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 Проект “Съвместна дейност на надзор на пазара на преносими стълби 

2010” – 0 лв. 

 Проект “Съвместни действия 2011 (изделия за деца)” – грантов договор              

№ 2011 82 01 – 1 532 лв. 

 Проект „Интернет правоприлагане и продължаваща координация” 

грантов договор № GA 2012 92 01 – 0 лв. 

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

5 672 лв. 

 Проект „Обмен служители ЕхО” грантов договор  № GA 2013 87 05 – 0 

лв. 

 Проект „Сътрудничество на междунационални институции, отговорни 

при прилагането на законодателствата за защита на потребителите” – 

7 395 лв. 

o Агенция за устойчиво енергийно развитие – 32 553 лв.  

 Проект „Съвместни действия за подпомагане транспонирането и 

изпълнението на Директива 2010/31/ЕС от 19.05.2010г. на 

Европейския парламент и Съвета на ЕС за енергийните характеристики 

на сградите”(CA-EPBD III) – 20 139 лв. 

 Проект «Съгласувани действия за подпомагане транспонирането и 

изпълнението на Директива 2006/32/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета (CA ESD II/CA EED) – 7 447 лв 

 Проект „Мониторинг на енергийната ефективност в ЕС”(ODYSSEE MURE 

2012) – 2 087 лв. 

 Проект „Обновяване на сгради чрез качествени Механизми, 

Оборудване и Стандарти за Сертификати за енергийни характеристики“ 

(REQUEST) в рамките на програма „Интелигентна енергия за Европа“ на 

Европейската общност – 2 880 лв. 

 

o Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните 

предприятия – 20 948 лв.  

 Оперативна програма за транснационалното сътрудничество 

„Югоизточна Европа“ 2007-2013 г., проект Smarter Cluster Policies for 

South East Europe – 17 719 лв 

 Секторна програма „Леонардо Да Винчи“, програма „Учене през целия 

живот“ – 3 229 лв. 

 

o Патентно ведомство на Република България – 55 516 лв. 
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 Сключени едногодишни двустранни договори с ВХВП -  Договор за 

сътрудничество № 1120130001 и Фонд за сътрудничество № 402013000 

– 53 943 лв. 

 Проект „I Porta“ Грантов договор на Европейската комисия – 1 573 лв. 

 

 

Разходите по проектите са отчетени по параграфи както следва: 

 

 

§01-00 - “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и 

служебни правоотношения” -  46 305 лв.  

§02-00 - “Други възнаграждения и плащания за персонала” –51 074 лв. Тук 

са отчетени разходите за плащания на персонала по извънтрудови правоотношения. 

§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”  - 7 030 лв. 

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

определени със ЗБДОО за 2014 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 124 114 лв. 

 

ТРАНСФЕРИ 

 

По параграф 62-00 „Трансфери между бюджети и сметки за 

средствата от ЕС (нето)”  са отчетени средства общо в размер на 27 943 лв., 

представляващи национално съфинансиране по проекти. 

 

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 – НЕТО (+/-)” в размер на 

( - 463 162) лв. 

 §§ 88-03 "Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за 

средствата от Европейския съюз (+/-)” в размер на ( - 463 162) лв.  

 


