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О Б Я С Н И Т Е Л Н А  З А П И С К А 
 

към отчета за касово изпълнение на бюджета  
на  

Министерство на енергетиката 
за периода 01.01.2016 г. - 30.09.2016 г. 

 

 

        Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Министерство на енергетиката е 

изготвен в съответствие с указанията, дадени с ДДС № 06/30.09.2016 г. на дирекция 

“Държавно съкровище” на Министерство на финансите и съдържа отчетите на Централно 

управление (ЦУ) на Министерство на енергетиката (МЕ) и Агенция за устойчиво 

енергийно развитие (АУЕР), второстепенен разпоредител с бюджет.  

       С писмо изх. № Е-12-00-291/03.10.2016 г. на МЕ, дирекция ФУСИКО е дала 

конкретни указания и насоки на ВРБ - АУЕР  за процедурата и реда за изготвяне на  

отчета за касово изпълнение към 30.09.2016 г. и на финансовия отчет към 30.09.2016 г. 

      Утвърдените със Закона за държавния бюджет за 2016 г. приходи на Министерството 

на енергетиката са в размер на 244 263 300 лв., разходите са в размер на 115 559 600 

лв. 

Към 30.09.2016 г. уточнения план на приходите е 245 495 599 лева, а на 

разходите – 117 816 268 лева. 

 

Към 30.09.2016 г. са извършени 6 на брой промени по бюджета на МЕ, 

както следва: 

Закон 

115 

559 

600 

Писмо - Изх. № на МФ / 
МЕ 

Стойност  ЗПФ Обяснение 

Закон 115 559 600 
  

Изх.№ 04-02-
227/20.05.2016 г./МФ/ 

8 000 чл.110, ал.4 

Промяна по бюджета на МЕ във връзка с утвърдената 
план сметка за разходите за Българското 

председателство на Процеса на сътрудничество в 
Югоизточна Европа 

1 115 567 600 
   



Изх.№ 04-07-
112/01.06.2016 г./МФ/ 

75 900 чл.110, ал.3  

Вътрешнокомпенсирана корекция, във връзка с 
предложение на МЕ с оглед коректно отразяване на 
р-ди за социално-битово и кулутурно обслужване на 

персонала с характер на възнаграждение и 
уведомително писмо до МФ 

2 115 567 600 
   

Изх.№ Е-04-19-
151/20.06.2016 г./МЕ/ 

463 000 чл.112, ал.2  
Вътрешнокомпенсирана корекция, съгл.Заповед № Е-
РД-16-275/20.06.2016 г. и уведомително писмо до МФ 

3 115 567 600 
   

Изх.№ Е-04-19-
152/20.06.2016 г./МЕ/ 

1 232 299 
чл.109, ал.5 и 
чл.112 ал.1 

Уведомление във връзка с отчетените средства по 
ДИЗ е извършена промяна по бюджета на МЕ за 2016 

г., съгл.Заповед № Е-РД-16-276/20.06.2016 г. 

4 116 799 899 
   

Изх.№ 04-13-
279/29.07.2016 г./МФ/ 

1 369 чл.110, ал.4 
Промяна по бюджета на МЕ във връзка с получени 
трансфери от МТСП по програмите и мерките за 
заетост от НП за действие по заетостта за 2016 г. 

5 116 801 268 
   

Изх.№ 04-23-
182/22.08.2016 г./МФ/ 

975 000 
чл.110, ал.4 и 

ал.10 

Промяна по бюджета на МЕ във връзка с 
предоставени трансфери за концесионна дейност от 

бюджета на МФ по бюджета на МЕ 

6 117 776 268 
   

Изх.№ Е-04-19-
212/25.08.2016 г./МЕ/ 

40 000 
чл.109, ал.3 и 
чл.112 ал.1 

Уведомление във връзка с РМС № 333/04.05.2015 г. 
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери 
за изпълнението на проекти/дейности за управление 
при извънредно, военно положение и/или положение 

на война /КАС/ 

 
117 816 268 

    

 

        В резултат на извършените промени по бюджета на МЕ към 30.09.2016 г., приходите 

по уточнен план са в размер на 245 495 599 лева, разходите по уточнен план –  

117 816 268 лева. 

 

I. ПРИХОДИ 

         Към 30.09.2016 г. са отчетени приходи в размер на 175 543 055 лв. при 

утвърдени по уточнен план – 245 495 599 лева, или е отчетено изпълнение 71,5 

на сто. 



       Разпределението на приходите по парaграфи и подпараграфи от ЕБК е, както 

следва: 

1.  § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 66 608 552 лева. 

        а/ §§ 24-01 “Вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и 

институции“ – 65 369 408 лева в това число: 

- Приходите от 18 764 448 лева по фонд “Радиоактивни отпадъци” са вноски от  

АЕЦ ”Козлодуй” и от други фирми съгласно Приложение № 2 към § 2, ал.2 от Наредбата 

за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на 

дължимите вноски във фонд “Радиоактивни отпадъци”. 

- Приходите от 46 604 595 лв. по фонд “Извеждане от експлоатация на ядрени  

съоръжения” са вноски от АЕЦ ”Козлодуй” ЕАД, съгласно чл.7, ал.2  и ал. 5 от Наредбата 

за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на 

дължимите вноски във фонд “Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения”; 

    б/  §§ 24-04 „Приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ - 6 845 

лева, представляващи приходи на АУЕР от подизпълнение по международен договор с 

Европейската комисия за предоставяне на преглед на достъпните данни за ключовите 

индикатори от националната информационна система;    

  в/  §§ 24-10 „Приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина“ –  

1 232 299 лева , представляващи плащания от НЕК по проект Енергия II към ЕИБ. 

     2.  § 25-00 “Държавни такси” – отчетени са приходи от такси в размер на 

2 040 453 лева , в т. ч.: 

    - отчетени от МЕ-ЦА  - 1 742 899 лева, в т. ч.  1 740 549 лева представляват такси от 

концесионна дейност и 2 350 лева представляват такси за издаване на удостоверения за 

дялово разпределение; 

    - отчетени от АУЕР – 297 554 лева, които представляват събрани такси за вписване в 

регистъра на основание чл. 23 и чл. 34 от Закона за енергийна ефективност.  

     3.   § 28-00 “Глоби, санкции и наказателни лихви” 8 293 809 лева, по §§ 28-

02 „ Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ в т. 

ч.: 

    3.1. Отчетени от МЕ-ЦА – 8 239 859 лева, включващи: 

     - внесени неустойки и лихви от концесионна дейност – 6 458 183 лева. С най-голям 

относителен дял са внесените лихви от Мини Марица изток ЕАД – 5 809 052 лева; 

   - внесена глоба от Топлофикация гр. София по НП-21/17.12.2013 г. - 10 000 лева  -    

   -  внесени лихви от операторите по НПИ – 1 771 676 лева 

   3.2. Отчетени от  АУЕР  –    53 950 лева. 



4.   § 36-00 “Други приходи” – 35 700 304 лева.  

       Сумата по § 36-00 „Други приходи“ е формирана от приходи за постъпилите суми на 

по §§ 36-01 “Реализирани курсови разлики от валутни операции“ със знак минус –  

2 658 лева и по §§ 36-19 „ Други неданъчни приходи“ – 35 702 962 лева.  

     С най-голям относителен дял са отчетените приходи по §§ 36-19 „Други неданъчни 

приходи”  общо в размер на 35 702 962 лева, от които: 

- 35 659 633 лева, представляващи постъпилите суми на основание чл. 18 от  

Наредбата за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за 

инвестиции за периода 2013-2020 г.; 

- 42 778 лева – закупена документация за обществени поръчки и такси за  

търсене и проучване по Закона за подземните богатства; 

- 242  лева, представляващи приходи от продажба на вторични суровини на  

АУЕР; 

- 282 лева, представляващи внесени суми по ЗДОИ. 

     За отчетените приходи по подпараграф 36-19 е приложена разшифровка. 

 

       5. По § 37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” са отчетени 

със знак минус общо 16 818 036 лева, включващи: 

-  внесения ДДС към 30.09.2016 г. в размер на 15 675 617 лева; 

-  внесения данък върху приходите от стопанска дейност в размер на 1 142 419  

лева. 

         6. § 41-00 „Приходи от концесии” – 79 717 973 лева, при утвърдени за 2016 

г. – 34 000 000 лева, т.е. към 30.09.2016 г. е отчетено изпълнение 234,5 на сто, 

или отчетеното преизпълнение на приходите от концесионна дейност със 134,5 

на сто.  

         Преизпълнението на приходите от концесии се дължи на внесени концесионни 

възнаграждения еднократно от «Мини Марица изток» ЕАД в размер на 56 827 525 лева , 

представляващи задължения от минали години. 

          Приходите от концесионна дейност са отчетени от ЦА на МЕ, като паричните 

постъпления от концесионни плащания за държавни концесии, от неустойки, гаранции и 

обезщетения по чл. 81, ал. 1 от Закона за концесиите, постъпват и се отчитат като 

приход по бюджета на съответното министерство и ведомство, с което  е прекратено 

тяхното последващо разпределение и превеждане в приход на централния бюджет и 

бюджета на Министерството на финансите.  



    

II. РАЗХОДИ  

         Към 30.09.2016 година са отчетени разходи в размер на 66 859 538 лева, 

при утвърдени по уточнен план за 2016 г. – 117 816 268 лв. Отчетеното към 

30.09.2016 г. изпълнение на разходите е в размер на 56,7 на сто. 

Разпределението на отчетените разходите по параграфи е, както следва: 

1. § 01-00 - “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и  

служебни правоотношения” са отчетени 2 668 644 лева. Разходите са извършени в 

съответствие със законовите разпоредби за заплатите в бюджетните организации и 

дейности, при заета щатна численост на персонала 224 щ.бр. към 30.09.2016 г. 

2. § 02-00 - “Други възнаграждения и плащания за персонала” – 353 794 

лева.  

       По подпараграфи от ЕБК, отчетените разходи КЪМ 30.09.2016 г. са, както следва: 

         - §§ 02-01 „за нещатен персонал нает по трудови правоотношения” – 96 927 лева 

за изплатени възнаграждения на служителите по ПМС № 66/2006 г., ПМС № 258/2005 г. 

и ПМС № 212/1993 г.; 

        -  §§ 02-02 „за персонала по извънтрудови правоотношения” – 62 560 лева за 

изплатените суми по граждански договори ;  

        - §§ 02-05 „изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер 

на възнаграждение” – 58 631 лева, в т.ч. изплатено СБКО на служителите по трудови 

правоотношения и на служебно облекло на служителите от МЕ; 

       - §§ 02-08 „обезщетенията за персонала, с характер на възнаграждение” – 107 230 

лева; 

      -  §§ 02-09 „други плащания и възнаграждения” – 28 446 лева за изплатените 

болнични за сметка на работодател. 

      За цитираните разходи по параграф 02-00 е приложена разшифровка. 

3. § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” – 816 228  

лева.  

       Отчетените разходи са свързани с разходите по § 01-00 и § 02-00 по нормативи, 

определени със ЗБДОО за 2016 г. и КСО за осигурителните вноски за ДОО, ЗОВ и ДЗПО 

за сметка на работодателя. 

      Отчетените разходи към 30.09.2016 г. по показател Персонал са в размер на 3 838 

666 лева, при утвърдени по уточнен план за 2016 г. – 5 252 869 лева, или отчетеното 

изпълнение е 73,1 на сто спрямо годишния уточнен план. 



      За деветмесечието на 2016 година е отчетена икономия на средствата за персонал в 

размер на 100 986 лева, независимо от това, че в началото на годината са изплатени 

обезщетения при съкращение, във връзка с новия Устройствен правилник на МЕ, на 

основание чл. 106, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за държавния служител. 

    Реализираната икономия по отчетни данни се дължи на факта, че системата на МЕ 

работи с непълна заетост на щатната численост на персонала. При утвърдена щатна 

численост 251 щатни бройки, към 30.09.2016 г. са отчетени 224 щатни бройки, или по 

отчетни данни към 30.09.2016 г. са налице 27 незаети щатни бройки. 

         

4. По § 10-00 “Издръжка” към 30.09.2016 г. са разходвани средства в размер на  

1 009 521 лева при утвърдени по уточнен план към 30.09.2016 г. – 1 968 300 лева. 

Отчетеното изпълнение на разходите за издръжка 51,3 на сто спрямо утвърдените по 

уточнен план разходи за издръжка за 2016 г. 

Разпределението на отчетените разходи за издръжка по подпараграфи от ЕБК е, както 

следва: 

- §§ 10-12 „Медикаменти“ – 24 лева; 

- §§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло“ – 1 700 лева; 

- §§ 10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките“ 

– 60 лева; 

- §§ 10-15 “Материали” – 125 017 лева, изразходени за закупуване на  

канцеларски материали, хигиенни материали, за консумативи за офис техника, за 

оборудване под прага на същественост за дълготраен материален актив и др. 

- §§ 10-16 “Вода, горива и енергия”- 125 017 лева , представляващи  

изразходвани средства за консумативни разходи и горива на служебните автомобили, 

собственост на министерството.  

-   §§ 10-20 “Разходи за външни услуги” – 154 111 лева,  изразходвани за  

телекомуникационни и пощенски услуги, абонамент и поддръжка на софтуер и хардуер; 

транспортни разходи; охрана на сграда, разходи за охраняеми паркинги, квалификация 

и преквалификация на персонала, автомивки за служебните автомобили, публикуване на 

обяви, превод на документи, разходи за абонаментна поддръжка и др. 

- §§ 10-30 “Текущ ремонт” -  397 853 лева, отчетени разходи за текущ ремонт  

на служебните автомобили и текущ ремонт на сградния фонд, за ремонт на компютри и 

офис техника.  

-  §§ 10-51 “Командировки в страната” - 67 677 лева. Разходите са извършени  



за  командировки в страната с цел осъществяване на контролни функции на ЦА на МЕ и 

АУЕР.  

- §§ 10-52 “Краткосрочни командировки в чужбина” – 121 859 лева. По този  

параграф са отчетени разходите на ЦУ и АУЕР по Наредбата за служебните командировки 

и специализации в чужбина. 

- §§ 10-53 “Дългосрочни командировки в чужбина” – 87 992 лева. По този  

параграф са отчетени разходите на представителите на МЕ в Постоянното 

представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел, Белгия 

съгласно Наредбата за задграничен мандат. 

- §§ 10-62 “Разходи за застраховки” – 22 090 лева По параграфа са отчетени  

платените застраховки на моторните превозни средства, движимото и недвижимото 

имуществото, застраховки на служителите при изпълнение на задачи по време на 

командировките им в страни. 

-  §§ 10-69 “Други финансови услуги” – 173 лева. Отчетените към 30.09.2016 г.  

средства  са за обслужване на банкови валутни преводи към чужбина, комисионни при 

обслужване на разплащателните сметки за възнагражденията на персонала и др.  

          

-  §§ 10-92  “Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и 

разноски” – 11 687 лева.  

- §§ 10-98 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 

подпараграфи“ –  2 879 лева. 

 

5. § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ – 304 639  

лева. 

Отчетените разходи по § 19-00 представляват изплатените данъци на сградния  

фонд, собственост на МЕ. 

6. По § 27-00 „Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови  

институции от чужбина“ са отчетени към 30.09.2016 г. 1 232 299 лева, 

представляващи разходи за лихви по държавен инвестиционен заем „Енергия – 2“ – ЕИБ 

с краен бенефициент търговско дружество, при който паричните потоци не преминават 

през бюджетната сметка на МЕ, същите са приравнени на касов поток. 

7. § 43-00 „Субсидии за нефинансови предприятия” – 24 833 422  лева,  

представляващи финансиране на дейности по управление на фонд РАО и фонд ИЯЕС, 

отчетени от ЦА на МЕ.  



8.  § 46-00 “Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и  

дейности” – 414 070 лева представляват изплатен членски внос за 2016 г. към 

Международната агенция за възобновяема енергия IRENA – 19 575 лева, към 

Интерокеанметал – 342 270 лева, към Секретариата на Енергийната харта – 8 146 лева , 

към Международен енергиен форум – 43 279 лева и към Български институт за 

стандартизация- 800 лева. 

9. За отчетените капиталови разходи по по § 51-00 – 3 716 лева, по§ 52-00  

10. „Придобиване на дълготрайни материални активи“ в размер на 181 797  

лева и по § 53-00 „Придобиване на НДМА“ в размер на 66 442 лева,  е изготвена и 

приложена разшифровка към отчета за касово изпълнение към 30.09.2016 година. 

11.   По § 55-00 „Капиталови трансфери“ са отчетени към 30.06.2016 г.  

34 974 966 лева, включващи: 

-  капиталови трансфери за възстановяване на инвестиционни разходи по одобрени  

проекти за изпълнение на Националния план за инвестиции /НПИ/ - 34 626 406 лева ; 

- капиталови трансфери на ДП „РАО“, за изпълнение на дейностите по фонд РАО и  

фонд ИЕЯС – 348 560 лева.  

 

 

 

III. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 

 

1. Параграф 61-00 „Трансфери между бюджети (нето)” е в размер на                    

997 165 лева, по подпараграфи, както следва: 

-  §§ 61-01 „Трансфери между бюджети - получени трансфери (+/–)                                

994 025  лева, представляващи получен трансфер от МФ за концесионна дейност- 

975 000 лева, получен трансфер от МВнР- 8 000 лева и получен трансфер от община 

Варна – 11 025 лева; 

- §§ 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост“ (+/–) –  

3 140 лева, представляващи получени суми от МТСП по програма „Старт в кариерата“.     

  

2. Параграф 62-00 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата от  

ЕС (нето)” – е в размер на плюс 622 077 лева, разпределени както следва: 

2.1. по §§ 62-01 „Получени трансфери (+)“ – плюс 33 258 лева,  

представляващи плюс 33 258 лева на АУЕР. 

2.2. по §§ 62-02 „Предоставени трансфери (-)” –   плюс 588 819 лева,  

включващи: 



- МЕ-ЦА –  плюс 430 885 лева, представляващи авансово изразходени средства от  

Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансирана от 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-

2014 г. - минус 215 224 лева ; верифицирани разходи по Проект "Подпомагане 

използването на нискотемпературни геотермални извори, чрез разработване на 

операционни и експлоатационни насоки и решения в областта на зелената енергия" 

ENERGEIA – плюс 62 854 лева; Газова връзка – плюс 503 768 лева, плюс 112 745 лева – 

по ОПАК; минус 33 258 лева – възстановена сума по транзитна сметка на ОПАК – АУЕР;   

-  плюс 157 934 лева, отчетени от Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/. 

3.  По параграф 69-00 “Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци”  

са отчетени разходи общо в размер на 1 223 175 лева, съгласно въведената система за 

централизирано разплащане на осигурителните вноски и данъци върху доходите на 

физически лица в бюджетните предприятия, както следва: 

         §§ 69-01 „Трансфери за поети данъци върху доходите на физическите лица“ –                    

274 486 лева; 

        §§ 69-05 „Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО“- 537 586 лева; 

        §§ 69-06 „Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване –                      

222 940 лева; 

       §§ 69-07 „Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО“ – 111 805 лева; 

        §§ 69-08 „Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци“ – 76 358 

лева, включващи начислените трансфери за осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ за 

изплатени възнаграждения по Програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема 

енергия“.  

 

 

IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ 

         Отчетени са временно съхраняваните чужди средства и средства на разпореждане 

по получени гаранции по ЗОП и получени средства в изпълнение на Оперативни 

програми, както и паричните наличности по банковите сметки на Министерството на 

енергетиката и второстепенния разпоредител с бюджет, които са представени във форма 

НАЛ–3 на обслужващите банки и БНБ.  

       Средствата по валутни сметки са приведени в левова равностойност по курсове на 

БНБ на чуждестранни валути към българския лев към 30.09.2016 г., съгласно 

изискванията на НСС 21 и ДДС 20/2004 г. за прилагане на Националните стандарти в 

бюджетните предприятия. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В НАЧИСЛЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПОЕТИТЕ 

АНГАЖИМЕНТИ НА МЕ КЪМ 30.09.2016 г. 

 



Към 01.01.2016 г. в приложената Справка за поетите ангажименти по бюджета и 

сметките за средствата от ЕС са отразени налични ангажименти в размер на                   

1 350 967 лв., от които 263 812 лева в отчетна група БЮДЖЕТ и 1 060 509 лева в отчетна 

група СЕС. 

1. Бюджет: 

Възникналите ангажименти към 30.09.2016 г. по сключени договори и ангажименти с 

незабавно изпълнение са в  размер на 72 032 382 лева, от които: за текущи разходи 

11 972 039  лева, за капиталови разходи 251 955 лева,  за субсидии и капиталови 

трансфери – 59 808 388 лева, представляващи поети ангажименти за предоставяне на 

капиталови трансфери за възстановяване на средства по одобрени проекти от НПИ,  

субсидии на ДП РАО за  фонд „Радиоактивни отпадъци“ /РАО/ и фонд ИЯЕС.  

Реализираните ангажименти са в размер на 61 473 390 лева, от които: 

- за текущи разходи – 1 413 047 лева; 

- за капиталови разходи – 251 955 лева; 

- за  капиталови трансфери от НПИ и субсидии на фонд  „РАО“  и фонд „ИЯЕС“ – 

59 808 388 лева. 

 Към 30.09.2016 г. са отчетени прехвърлени ангажименти от отчетна група Бюджет към 

отчетна група СЕС в размер на 1 105 лева и анулирани ангажименти в размер на 64 421 

лева. 

Наличните ангажименти към 30.09.2016 г. /крайното салдо по сметка 9200 в отчетна 

група „Бюджет“ са в размер на 10 886 120 лева, в т.ч.: 

Уточненият план за 2016 г. по показател „Максимален размер на ангажиментите“ е в 

размер на 110 718 100 лева, по отчет към 30.09.2015 г.-  61 473 390 лева. 

Уточненият план към 30.09.2016 г. по показател „ Нови задължения за разходи“ е в 

размер на 110 718 100 лева, по отчет към 30.09.2016 г. – 57 863 892 лева. 

 

2. Сметки за средства от ЕС: 

       Наличните ангажименти към 01.01.2016 г. са  в размер на 1 087 154 лева, от които  

26 645 за текущи разходи и 1 0630 509 лева за капиталови разходи. 

  Възникналите ангажименти по проекти и международни програми към 30.09.2016 г. 

са в размер на 73 615 лева, от които: 

-  за текущи разходи – 73 615 лева; 

  Реализираните ангажименти са в размер на 59 496 лева, от които 59 496 лева - за  

текущи разходи.        

     Наличните ангажименти към 30.09.2016 г. /крайното салдо по сметка 9200 по 

оборотната ведомост на отчетна група СЕС/ са в размер на 1 102 378 лева, 

представляващи:  текущи разходи – 46 368 лева и капиталови разходи – 1 060 509 лева. 

        

 



 

V. ПО ОБОРОТНАТА ВЕДОМОСТ И БАЛАНС КЪМ 30.09.2016 г. :  

         Финансовият отчет на МЕ към 30.09.2016 г. е изготвен в съответствие с 

изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните организации, 

Единната бюджетна класификация, ДДС № 20/14.12.2004 г., указания на Министерство 

на финансите /МФ/ в ДДС № 4/2016 година, други указания на МФ, както и Счетоводната 

политика на министерството. 

         Извършен е анализ  между начален и краен баланс. В резултат на същия, е налице 

равнение между начален и краен баланс.         

         Във финансовия отчет на министерството са обобщени отчетите на един ВРБ – АУЕР 

и отчета на администрацията на министерството. Формата и съдържанието на ГФО е в 

съответствие с Указания на министъра на финансите в ДДС № 4/2016 г.  

         Счетоводната политика е съвкупност от специфични принципи, правила и 

процедури за организация на отчетността при изготвянето и представянето на отчетите 

за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от ЕС и финансовите 

отчети.       

     Тези правила уреждат движението на счетоводните документи в Министерството на 

енергетиката (МЕ) от момента на тяхното съставяне или получаване до окончателната им 

обработка (оформяне), движение, използване, предаване за съхранение в постоянния 

счетоводен архив и унищожаването им. Счетоводната политика е разработена в 

съответствие с действащото счетоводно законодателство, Сметкоплана на бюджетните 

организации и всички нормативни документи, отнасящи се до дейността на бюджетните 

предприятия. Основната цел на единната счетоводна политика, прилагана в системата на 

МЕ, е да даде сигурност, че информацията, съдържаща се във финансовия отчет, е 

надеждна и безпристрастна. Приетият в Счетоводната политика праг на същественост за 

придобиване на ДМА е 800 лева , а за компютърна техника– 500 лв.            

      Първоначалната оценка на ДМА съгласно счетоводната политика, включва покупната 

цена ( фактурната стойност, вкл. невъзстановимите данъци и мита) и всички преки 

разходи, свързани с придобиването. За последваща оценка на дълготрайните материални 

и нематериални активи е приет препоръчителния подход.  

        Приетият в Счетоводната политика подход за отписване на стоково-материални 

запаси при тяхното потребление е препоръчителния. 

        При изготвянето на финансовия отчет са спазени принципите в чл. 4, ал.1 от Закона 

за счетоводството, а именно: 



        1. текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, 

се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на 

получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се 

включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят; 

       2. действащо предприятие - приема се, че предприятието е действащо и ще остане 

такова в предвидимо бъдеще; предприятието няма нито намерение, нито необходимост 

да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност; 

      3. предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните 

евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел 

получаване на действителен финансов резултат; 

     4. съпоставимост между приходите и разходите - разходите, извършени във връзка с 

определена сделка или дейност, да се отразяват във финансовия резултат за периода, 

през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите да се отразяват за периода, 

през който са отчетени разходите за тяхното получаване; 

     5. предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват 

счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова 

реалност, а не формално според правната им форма; 

     6. запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период 

- постигане съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни 

периоди.  

     7. независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и 

краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо от 

обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на 

финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в 

края на предходния отчетен период. 

      В системата на МЕ се прилага двустранно счетоводно записване.  

        Ползваните счетоводни продукти от МЕ - ЦУ е Workflow , а от АУЕР – ВРБ към 

министъра на енергетиката – „Бизнес навигатор“.  

       Класификацията на приходите и разходите е съобразно със Сметкоплана на 

бюджетните организации, индивидуалния сметкоплан на МЕ и единната бюджетна 

класификация за 2016 година, утвърдена от министъра на финансите. 

              Към  финансовия отчет към 30.09.2016 г. са приложени: 

- Декларация за идентичност, че изготвените оборотна ведомост и друга отчетна  

информация на техническия носител са идентични на тези от счетоводната система. 



- Декларация, че в данните, предоставени в оборотните ведомости, се съдържа  

информация за възникнали /начислени/ към 30.09.2016 г. балансови и задбалансови 

вземания и задължения, съответно приходи и разходи, и е отразена /начислена/ 

информация за задбалансови вземания и задължения, в т.ч. за поетите ангажименти за 

разходи и за възникналите нови задължения за разходи. 

- Сборен баланс на МЕ към 30.09.2016 г. в лева; 

- Сборен баланс на МЕ към 30.09.2016 г. в хиляди лева; 

- Отчет за приходи и разходи към 30.09.2016 г. 

- Оборотни ведомости за отчетна група „Бюджет“, за отчетна група „СЕС“ и 

оборотна ведомост за отчетна група „Други сметки и дейности“ към 30.09.2016 г. 

 

При съставянето на  финансовия отчет  към 30.09.2016 г. са спазени следните 

изисквания: 

       За начислените разходи за провизии за персонал – неизползваните отпуски за 

минали години към 31.12.2015 г. е съставена счетоводна операция през м. януари, 2016 

г.: Д-т сметка 4230 „Провизии за бъдещи плащания към персонала“/К-т сметка 6048 

„Сторнирани разходи за провизии за персонал“ в отчетна група БЮДЖЕТ. 

         За начислените корективи за задължения към персонала – местни лица към 

31.12.2015 г., представляващи изплатени допълнителни възнаграждения за постигнати 

резултати и възнаграждения по международни програми и проекти, изплатени в края на 

месец януари, 2016 г. е съставени счетоводни операции, съответно в отчетна група 

БЮДЖЕТ и в отчетна група СЕС: Д-т сметка 4973 „Коректив за задължения към 

персонала - местни лица“/К-т сметка 6048 „Сторнирани разходи за провизии за 

персонал“.          

        Крайното кредитно салдо по задбалансова счетоводна сметка 9200 „Поети 

задължения по договори” отразява размера на наличните към 30.09.2016 г. ангажименти 

по сключени договори;  

        Извършен е анализ на просрочените вземания  към 30.09.2016 г., които отговарят 

на салдата по сметките от подгрупи 991. 

    Предстои извършването на преглед за обезценка на балансово признатите активи през 

2016 година.  

     

             ОТЧЕТНА ГРУПА “БЮДЖЕТИ” 



              А  К  Т  И  В     Н А     Б А Л А Н С А – общо на стойност 11 797 731 368,03 

лева. 

             А/ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ – 43 238 247,32 лева. 

             І. Дълготрайни материални активи 

 Анализ на дълготрайните материални активи по сборния баланс на МЕ: 

1. Сгради – шифър 0011- 32 611 778 лева 

 

Разпоредители с бюджети  
Налични на 

01.01.2016 г. 

Дебитни 

обороти 

Кредитни 

обороти 

Налични на 

30.09.2016 г. 

 МЕ - ЦУ 31 307 101 396 035  32 611 778 

АУЕР   1 304 677     1 304 677 

ОБЩО за МЕ 32 611 778   33 007 813 

        По шифър 0011 от баланса е видно, че към 30.09.2016 г. е отчетен дебитен оборот 

по сметки от подгрупа 203 в размер на 396 035 лева, представляващи увеличение на 

стойността на сградата на ул. „Триадица“ № 8, в резултат на извършен основен ремонт  

„Енергийна ефективност“, финансиран от Международен фонд Козлодуй. 

  2. Компютри, транспортни средства, оборудване – шифър 0012 – 1 559 304,26 

 лева. 

/ в лева/  

Разпоредители с 

бюджети  

Налични на 

01.01.2016 г. 

Дебитни 

обороти 

Кредитни 

обороти 

Налични на 

30.09.2016 г. 

МЕ - ЦУ 908 540,14 180 372,89 1917,86 1 086 995,17 

АУЕР 651 001,98      651 001,98 

ОБЩО за МЕ 1 559 542,12 180 372,89 1917,86 1 737 997,15 

 

     Дебитният оборот по сметки 2041 и 2049 в размер на 180 372,89 лева се дължи на 

закупени сървъри и закупен климатик за сървърното помещение в сградата на МЕ, а 

кредитния оборот по сметка 2041 „Компютри и хардуерно оборудване“  в размер на 

1917,86 лева представлява изписани два броя откраднати преносими компютри, на 

основание писмо на Районна прокуратура – гр. София за извършена кражба от 

неизвестен извършител.  



    Със същата сума е заведено вземане по задбалансова сметка 9289 „Други дебитори по 

условни вземания“. 

3.Шифър 0013 „ Стопанки инвентар и други ДМА“ – 26 434,40 лева 

Разпоредители с 

бюджети  

Налични на 

01.01.2016 г. 

Дебитни 

обороти 

Кредитни 

обороти 

Налични на 

30.09.2016 г. 

МЕ - ЦУ 1 284,00 16 327,20  17 611,20 

АУЕР 8 823,20     8 823,20 

ОБЩО за МЕ 10 107,20 16 327,20  26 343,40 

   Дебитният оборот по сметка 2060 Стопански инвентар представлява закупен стопански 

инвентар за Пресцентъра на МЕ, находящ се в сградата на ул. „Триадица“ № 8. 

4.Земи, гори и трайни насаждения - шифър 0017 – 9 056 820 лева,  

представляващи земя, прилежаща към сградата на МЕ на ул. „Триадица“ № 8, заведена  

по сметка 2010 „Прилежащи към сгради и съоръжения земя“ в размер на 9 056 820,00 

лева.  

 

 

Разпоредители с 

бюджети  

Налични на 

01.01.2016 г. 

Дебитни 

обороти 

Кредитни 

обороти 

Налични на 

30.09.2016 г. 

МЕ - ЦУ    9 056 820,00   9 056 820,00 

АУЕР     

ОБЩО за МЕ 9 056 820,00   9 056 820,00 

 

ІІ. Нематериални дълготрайни активи -  шифър 0020 - 22 620 758,01 

/ в лева/  

Разпоредители с 

бюджети  

Налични на 

01.01.2016 г. 

Дебитни 

обороти 

Кредитни 

обороти 

Налични на 

30.09.2016 г. 

 

МЕ - ЦУ 19 668 331,86 80 199,96 6347,45 19 742 184,37 

АУЕР 2 878 573,64    2 878 573,64 

ОБЩО за МE 22 546 905,50 80 199,96 6347,45 22 620 758,01 

   



             По сметки от подгрупа 21 към 30.09.2016 г. е отчетен дебитен оборот в размер 

на 80 199,96 лева  за закупени софтуери на стойност 66 348,36 лева, заприходен 

софтуер в съответствие с Одитен доклад на Сметна палата – 13 851,60  лева в резултат 

на извършена коригираща счетоводна операция.  

       Кредитния оборот оборот в размер на 6 347,45 лева е в резултат на коригираща 

счетоводна операция във връзка с изпълнена препоръка на Сметна палата от одитен 

доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на МЕ за 2015 година. 

   

      ІІІ. 1. Краткотрайни материални  активи – шифър 0031 „Материали, 

продукция, стоки, незавършено производство- 69 989,81 лева. 

 

Разпоредители с 

бюджети  

Налични на 

01.01.2016 г. 

Дебитни 

обороти 

Кредитни 

обороти 

Налични на 

30.09.2016 г. 

ОБЩО за МЕ 89 592,57 79 879,20 99 481,96 69 989,81 

 

           В шифър 0031 са отразени дебитните обороти и кредитни обороти към 30.09.2016 

г.  по сметка 3020 „Материали“ и представляват закупени материални запаси в размер на 

79 879,20 лева – горива и смазочни материали за служебните автомобили, канцеларски 

материали, строителни материали, необходими за текущ ремонт, консумативи за 

компютри и принтери, резервни части, тонери за копирни машини и др. 

       Кредитните обороти в размер на 99 481,96 лева са от вложените и изписани горива, 

масла, канцеларски материали, строителни материали, резервни части, консумативи за 

компютърна техника и други материали. 

 

Б/ ФИНАНСОВИ АКТИВИ – шифър 0050 - 11 522 446 394,14 лева 

1. Дялове и акции – шифър 0051 – 11 522 446 394,14 лева. 

    По шифър 0051 от баланса на МЕ са отразени мажоритарни дялове е акции, дяловото 

участие на държавата в търговски дружества на стойност 11 552 446 394,14 лева. 

/ в лева/  

Разпоредители с 

бюджети  

Налични на 

01.01.2016 г. 

Дебитни 

обороти 

Кредитни 

обороти 

Налични на 

30.09.2016 

 

МЕ - ЦУ 11 802 922 080,00 13 031 269,84 293 506 955,70 11 522 446 394,14 



АУЕР     

ОБЩО за МE 11 802 922 080,00 13 031 269,84 293 506 955,70 11 522 446 394,14 

   

ІI. Вземания от заеми – шифър 0061 „Дългосрочни вземания по заеми“ – 

51 763 940,70 лева 

     По тази позиция по баланс на МЕ към 30.09.2016 г. са отразени вземания по 

дългосрочен инвестиционен заем „Енергия – 2“ – ЕИБ с краен бенефициент търговско 

дружество. 

Разпоредители с 

бюджети  

Налични на 

01.01.2016 г. 

Дебитни 

обороти 

Кредитни 

обороти 

Налични на 

30.09.2016 

 

МЕ - ЦУ 55 990717,50 1 238 315,17 5 465 092,01 51 763 940,70 

АУЕР     

ОБЩО за МE 55 990 717,50 1 238 315,17 5 465 092,01 51 763 940,70 

     Дебитният оборот в размер на 1 232 299,46 лева представлява начислената лихва по 

ДИЗ към 30.09.2016 г. и 6 015,71 лева – преоценка , а кредитния оборот – изплатената 

от НЕК ЕАД по проект „Енергия II“ към Европийската инвестиционна банка към 

30.09.2016 г. главница в размер на 4 222 245,80 лева, лихва в размер на 1 232 299,46 

лева и преоценка на остатък по ДИЗ  в размер на 10 546,75 лева към 30.09.2016 г.   

 ІІI. Други вземания 

 III.1. шифър 0071 „Публични вземания – данъци, вноски, такси, санкции“ – 
8 628 019,33 лева 

     - Сумата в размер на 8 183 314,84 лева представлява вземания - фонд „РАО“ и фонд 

„ИЯЕС“, или дебитното салдо по сметка 4301; 

  - Сумата в размер на 100 600,00  лева представлява публични вземания на АУЕР. 

 III.2. шифър 0073  „Предоставени аванси“– 3 612 391,81 лева. Сумата включва: 

 1. Крайно салдо на 30.09.2016 г. по сметка 4020 „Доставчици по аванси“ на МЕ-ЦУ в 

размер на 3 612 391,81 лева, от които 3 604 532,13 лева на МЕ - ЦА: 

  - за предоставени аванси на ДП „РАО“ за фонд РАО и за фонд ИЯЕС    – 3 569 363,50 

лева; 

 -  35 168,63 лева за предоставено авансови плащания по сключени договори с МЕ; 

2. Крайно салдо на 30.09.2016 г. по сметка 4020 „Доставчици по аванси“ на АУЕР – 

7859,68 лева. 



- шифър 0076 „ Други вземания“– 26 862 688,46 лева. 

  Тези вземания включват: 

- Салдо по сметка 4331 „Вземания от концесии от местни лица“ – вземания от  

Концесионна дейност – 16 789 066,03 лева;  

- Салдо по сметка 4887 „Вземания от други дебитори – местни лица“- 8 719 776,37  
лева, от които 8 718 745,79 – на МЕ-ЦУ и 1030,58 лева на АУЕ 

    С най-голям относителен дял са начислените вземания за изпълнение на  

Националния план за инвестиции 8 679 904,95 лева; 

- Салдо по сметка 4871 „Начислени лихви върху други вземания“ –   
1 288 162,89 лева, както следва: 

-  1 272 663,15 лева на МЕ-ЦУ, от които  767 638,35 лева за начислени лихви за 

забава по НПИ и 505 024,80 лева за начислени лихви за забава по ДИЗ; 

-  15 499,74 лева на АУЕР за начислени лихви за вземания към 30.09.2016 г.; 

- Салдо по сметка 4659 „Разчети между бюджети, сметки и фондове за 

поети осигурителни вноски и данъци“ – 81 021,95 лева на МЕ-ЦУ;; 

- Салдо по сметка 4213 „“Вземания от работници, служители и друг 

персонал – местни лица“ – 450,76 лева на МЕ-ЦУ; 

- Салдо по сметка 4917 „Провизии за непублични вземания срещу местни 

лица - /приходно-разходни позиции/ - минус 16 189,74 лева 

- Преводи на път  - 400,20 лева 

 

    IV . Парични средства 

- Парични средства в банкови сметки – шифър 0081 и шифър 0082 – 

114 785 207,60 лева 

     Към 30.09.2016 г. налични парични средства по банкови сметки и парични средства  в  

брой общо в размер на 114 785 207,60 лева, представляват: 

- наличност по сметка 5001 „Текущи сметки в левове, консолидирани системата на 

единната сметка“ – 114 627 658,04 лева; 

- наличност по валутна сметка на АУЕР – 149 941,16 лева – салдо по сметка 5008 

„Текущи сметки във валута на бюджетни организации в БНБ“; 

  - наличност по сметки в чужбина – 3 958,75 лева – салдо по сметка 5024 „Текущи 

банкови сметки в чужбина“; 

 - касови наличности – 3 649,65 лева – салдо по сметка 5111 „Касови наличности в 

левове“ на АУЕР. 



П  А  С  И  В     Н А     Б А Л А Н С А 

А/ КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – 11 797 731 368,03 лева: 

- Шифър 0401 „Разполагаем капитал“ - минус 2 231 872,49 лева 

представляващи салдото по сметка 1001 „Разполагаем капитал“. 

- Шифър 0402 „Акумулирано изменение на нетните активи от минали 

събития – 11 925 588 657,33 лева, представляващи салдото по сметка 1101 

– „Акумулирано изменение на нетните активи“; 

- Шифър 0403 „Изменение на нетните активи за периода“ – минус -

187 499 711,54 лева 

Б/ ПАСИВИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ 

І. Дългосрочни задължения - шифър 0512 „Дългосрочни задължения по 

получени заеми“ – 51 670 473,53 лева 

    По тази позиция от счетоводния баланс на МЕ към 30.06.2016 г. са отчетени 

задължения в размер на  51 670 473,53  лева, представляващи задължение по 

Държавен инвестиционен заем с краен бенифициент търговско дружество – салдо по 

сметка 1664 „Дългосрочни заеми от банки и финансови институции“. 

    ІІ. Краткосрочни задължения- 10 662 598,54 лева 

- Задължения към доставчици- шифър 0522 – 47 411,99 лева, 

представляващи салдото по сметка 4010 „Доставчици“; 

-  Задължения за данъци, мита и такси -  шифър 0525 – 3 892,15 лева, 

представляващи салдото по сметка 4511 „Разчети за данък добавена 

стойност“;  

-  Задължения към персонала – шифър 0527 – 6 585,18 лева, 

представляващи салдото по сметка 4211 „Задължения към работници, служители и 

друг персонал – местни лица“ в оборотната ведомост на АУЕР към 30.09.2016 г. На 

МЕ-ЦУ сумата в размер на 2 072,48 лева представлява начислени възнаграждения 

по граждански договори; Сумата в размер на 4 5412,70 лева представлява 

задължение към персонала на АУЕР. 

-  „Други краткосрочни задължения – шифър 0529 – 10 145 931,88 лева, 

от  които: 

- Салдо по сметка 4501 „Вътрешни разчети между бюджет и сметки за средства от 

Европейския съюз“ – 2 231 872,49 лева; 



- Салдо по сметка 4674 „Разчети с бюджети на общини за събрани средства и 

извършени плащания“ – 7 468 508,52  лева за начислени задължения към общини 

за концесионна дейност; 

- Салдо по сметка 4878 „Начислени лихви върху други задължения към 

чуждестранни лица“ 93 467,17 лева; 

- –Салдо по сметка 4831 „Временни депозити, гаранции и други чужди средства 

от местни лица“ 139 770,15 лева; 

- Салдо по сметка 4682 „Разчети със сметки за средства от Европейския съюз на 

бюджетни организации от подсектор „Централно управление“ за постъпили и 

разходвани средства“ – 211 698,47 лева; 

- Салдо по сметка 4897 „Задължения към други кредитори – местни лица“- 584,51 

лева; 

- Салдо по сметка 4311 „Задължения за възстановяване на данъци, вноски, такси 

и административни глоби и санкции“ – 30,57 лева. 

  
          

       ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ 

       В позициите “Задбалансови активи” - шифър 0350 и “Задбалансови пасиви” – шифър 

0650 в сборния баланс няма равнение. Това се дължи на факта, че в тях се включват 

само условните активи и пасиви, а не салдата на всички задбалансови сметки. 

 Това е пояснено в Указанията за попълване на файла на Министерство на финансите за 

счетоводен баланс. 

        В тримесечните финансови отчети на МЕ-ЦУ и АУЕР към 30.09.2016 г., които са 

неразделна част от обобщения финансов отчет, се съдържа по-детайлна информация за 

състоянието на активите и пасивите, вземанията и задълженията към 30.09.2016 г.  

 

 

                                                                                          

                                                     

МАРИЕЛА МИЛЕВА 

Директор на дирекция 

ФУСИКО 

 

 



 

 

Изготвил:………….    …………………Димитрина Колева, началник отдел ФУС, дирекция ФУСИКО 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


