ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към отчета за касовото изпълнение на дрги средства от Европейския съюз
/код 96/ на Министерство на икономиката към 30.06.2015 г.

ПРИХОДИ
Към 30.06.2015 г.са отчетени приходи в размер на 587 897 лв. и са
отчетени както следва:
§ 46-00 „Помощи и дарения от чужбина“ – 587 897 лв., както следва:
КЗП
ИАНМСП
ДАМТН
ПВ

125 310 лв.
18 796 лв.
32 829 лв.
410 962 лв.

РАЗХОДИ
Към 30.06.2015 година са отчетени разходи в размер на 244 326 лв.,
по международни проекти чрез средства от Европейския съюз, както следва:
o Централно управление на МИ – 51 569 лв.



Проект TRIGGER по програма „Европейско териториално сътрудничество
Гърция – България“ – 51 569 лв.

o Комисия за защита на потребителите – 75 963 лв.


Проект “Европейски потребителски център България ” грантов договор
№ 2015 81 03 ЕСС-NET 2015 BULGARIA – 56 030 лв.



Проект “Съвместна дейност 2011(изделия за деца)” – грантов договор №
2011 82 01 – 0 лв.



Проект ”Съвместна дейност 2013” грантов договор № GA 2013 82 01 – 2
500 лв.



Проект „Интернет правоприлагане и продължаваща координация” –
грантов договор – 0 лв.



Проект

„Създаване

на

еднакви

възможности

на

Интернетизследователите” грантов договор № 2013 92 02 – 3 674 лв.


Проект „Трансфер на данни по постъпили жалби“ – грантов договор –
9 980 лв.



Проект „Съвместна дейност EEPLIANT 2014“ – 3 779 лв.

o Изпълнителна

агенция

за

насърчаване

на

малките

и

средните

предприятия – 76 390 лв.


Оперативна

програма

за

транснационалното

сътрудничество

„Югоизточна Европа“ 2007-2013 г., проект Smarter Cluster Policies for
South East Europe – 76 390 лв.

o

Патентно ведомство на Република България – 40 404 лв.


Сключени за двустранно сътрудничество по 6 проекта от Програмата на
Фонд за сътрудничество – 40 404 лв.

Разходите по проектите са отчетени по параграфи, както следва:
§01-00 - “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и
служебни правоотношения” - 58 548 лв.
§02-00 - “Други възнаграждения и плащания за персонала” – 33 216 лв. Тук
са отчетени разходите за плащания на персонала по извънтрудови правоотношения.
§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” - 20 593 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 95 006 лв.
§ 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ – 90 лв.
§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ – 26 893 лв.
§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ – 9 980 лв.

ТРАНСФЕРИ
По параграф 62-00 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата
от ЕС (нето)” са отчетени средства общо в размер на 127 014 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.
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ФИНАНСИРАНЕ
ПАРАГРАФ 88-00 “СЪБРАНИ СРЕДСТВА И ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА СМЕТКА
НА ДРУГИ БЮДЖЕТИ, СМЕТКИ И ФОНДОВЕ – НЕТО (+/-)” в размер на ( - 490
352) лв.
§§ 88-03 "Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за
средствата от Европейския съюз (+/-)” в размер на ( - 490 352) лв.

ПАРАГРАФ 89-00 “СУМИ ПО РАЗЧЕТИ ЗА ПОЕТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И
ДАНЪЦИ” в размер на ( 19 767) лв.
§§ 89-03 "Суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети
осигурителни вноски и данъци” в размер на ( 19 767) лв.
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