ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към отчета за касовото изпълнение на други средства от Европейския
съюз /код 96/ на Министерство на икономиката към 30.09.2016 г.

Отчетът за касово изпълнение на други средства от Европейския съюз към
30.09.2016 г. е съставен в съответствие с указания ДДС № 6/2016 г. на дирекция
„Държавно съкровище” към Министерство на финансите.
ПРИХОДИ
Към 30.09.2016 г. са отчетени приходи в размер на 512 364 лв. и са отчетени
както следва:
§ 46-00 „Помощи и дарения от чужбина“ – 512 364 лв., както следва:
ЦУ на МИ
КЗП
ИАНМСП
ДАМТН
БИМ
ПВ

3 508 лв.
23 337 лв.
57 599 лв.
22 643 лв.
11 132 лв.
394 145 лв.

РАЗХОДИ
Към 30.09.2016 година са отчетени разходи в размер на 394 886 лв., по
международни проекти чрез средства от Европейския съюз, както следва:

o

Комисия за защита на потребителите – 119 009 лв.


ПРОЕКТ “Европейски потребителски център България” – грантов договор №
709829-ЕСС-Net BG SGA 2016



ПРОЕКТ:”Съвместна дейност 2013” грантов договор № GA 2013 82 01



ПРОЕКТ

„Съвместна

дейност

EEPLIANT

(

Съответствие

на

продуктите

свързани с енергийната ефективност ) 2014” грантов договор № 649894


ПРОЕКТ „Съвместна дейност 2014” грантов договор №

666174 – JA2014 –

GPSD


ПРОЕКТ „Надзор на пазара – Гуми 2015” грантов договор №

696124 –

MSTYR15


ПРОЕКТ „Съвместна дейност 2015” грантов договор №

705038 – JA2015 –

GPSd

o

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – 28 144 лв.


Проект „Съвместни действия по надзора на пазара в ЕС за енергийно
етикетиране и екопроектиране“ – EEPLIANT”

o

Български институт по метрология – 3 336 лв.


Проект TAIEX Stady Visit № INT MARK IND/STUD 59056, за обучение на
служители на БИМ за работа с измервателни системи за непрекъснатото и
динамично измерване на количества течности, различни от вода. Извършени
са разходи за изплащане на възнаграждение по сключени договори за
разработване и изнасяне на лекционен материал, материали и полагащите
се осигурителни вноски върху възнагражденията.

o

Патентно ведомство на Република България – 244 397 лв.

Сключени договори между Патентно ведомство и официалната агенция на ЕС за
регистриране на марки и дизайн на общността OHIM за изпълнение на проекти.


Сключен е договор с фонд за сътрудничество № 4020140003/2014 г. за
финансиране на проектите по Програмите за сближаване на практиките.
Финансирането се осъществява след приключване на съответния проект и
изпращане на отчета в агенция OHIM.



Сключен договор за техническо сътрудничество № 1120140001/2014 г. и №
1120150004/2015 г. с OHIM, съгласно клаузите на който финансирането на
мероприятията в него се извършват в съотношение 80:20

Разходите по проектите са отчетени по параграфи, както следва:
§01-00 – „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни
правоотношения“ – 3 335 лв.
§02-00 - “Други възнаграждения и плащания за персонала” – 54 688 лв. Тук са
отчетени разходите за плащания на персонала по извънтрудови правоотношения.
§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” - 5 930 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 156 355 лв.
§ 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ – 50 лв.
§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ – 174 528 лв.

ТРАНСФЕРИ
По параграф 62-00 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата от
ЕС (нето)” са отчетени средства общо в размер на 5 559 лв.
По параграф 63-00 „Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето) /-4 200/
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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 ( - 95 140) лв.
§§ 88-03 "Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за
средствата от Европейския съюз (+/-)” в размер на ( - 95 140) лв.

ПАРАГРАФ 89-00 “СУМИ ПО РАЗЧЕТИ ЗА ПОЕТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И
ДАНЪЦИ” в размер на ( - 23 697) лв.
§§ 89-03 "Суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети
осигурителни вноски и данъци” в размер на ( - 23 697) лв.
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