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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 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. 

 

 

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Министерство на енергетиката е 

изготвен в съответствие с указанията, дадени с ДДС № 6/29.06.2015 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.  

 Утвърдените със Закона за държавния бюджет за 2015 г. приходи на 

Министерството на енергетиката са в размер на 130 235 300 лв., разходите са в размер 

на 51 265 600 лв. 

През отчетния период по бюджета на министерството са извършени 7 бр. промени, 

както следва: 

1. На основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 31 от ПМС 

№8/16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 

за 2015 г., в съответствие с изискванията на т.7, раздел Х на ДР №1/2015 г., по 

повод изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на 

обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда, които се 

изпълняват от Министерство на икономиката. 

2. На основание чл. 110, ал. 4 и ал. 10 от Закона за публичните финанси, в 

изпълнение на чл. 81, ал. 4 от Закона за концесиите, чл. 9, ал. 1 от ПМС № 8 от 

16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 

2015 г. и във връзка с предоставен трансфер за концесионна дейност от бюджета 

на Министерство на финансите по бюджета на Министерство на енергетиката . 

3. На основание чл. 109, ал. 3 и чл. 112, ал. 1 от Закона за публичните финанси и 

във връзка с ПМС №71/26.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по 

бюджетите на Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката и 

Министерство на туризма за 2015 г. 

4. На основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 80, ал. 5, т. 5 

от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015  г., във връзка с 

т. 8 и т. 16 от раздел Х на ДР №1/2015 г. и във връзка с получени трансфери от 



Министерство на труда и социалната политика по програмите и мерките за заетост 

от Националния план за действие по заетостта за 2015 г. 

5. На основание чл. 109, ал. 3 и чл. 112, ал. 1 от Закона за публичните финанси и 

във връзка с РМС №245А/16.04.2015 г. /поверително, копие № 9 от него се 

съхранява в регистратурата за класифицирана информация/ за одобряване на 

допълнителни разходи за изпълнението на дейности за изграждане на Комплексна 

автоматизирана система за управление при извънредно положение, военно 

положение или положение при война /КАС/. 

6. На основание чл. 110, ал. 4 и ал. 10 от Закона за публичните финанси, в 

изпълнение на чл. 81, ал. 4 от Закона за концесиите, чл. 9, ал. 1 от ПМС № 8 от 

16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 

2015 г. и във връзка с предоставен трансфер за концесионна дейност от бюджета 

на Министерство на финансите по бюджета на Министерство на енергетиката. 

7. На основание чл. 109, ал. 3 и чл. 112, ал. 1 от Закона за публичните финанси и 

във връзка с изпълнение разпоредбите на Постановление на Министерския съвет 

№ 92/17.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 

изпълнението на проекти/дейности за предотвратяване, овладяване и 

преодоляване на последици от бедствия. Съгласно т. 3, от Приложение № 2 към 

чл. 1, т. 2-8 от Постановлението по бюджета на Министерство на енергетиката са 

одобрени допълнителни разходи в размер на 20 500 лв. 

 

В резултат на извършените корекции към 30.06.2015 г. уточнения план на 

приходите е 130  235 300 лв., а на разходите –45 795 164 лв. 

 

 

I. ПРИХОДИ 

 

Към 30.06.2015 г. са отчетени приходи в размер на 117 074 742 лв. при 

утвърдени по уточнен план – 130 235 300 лв. Отчетеното изпълнение на 

приходите е в размер на 89.89 на сто спрямо утвърдените за 2015 г. 

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

§ 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 45 073 384 лв. 

§§ 24-01 “Вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции“ –

43 651 747 лв. в това число: 

 Приходите от 12 561 639 лв. 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 31 090 108 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”. 

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

1 421 637 лв. лихви по държавен инвестиционен заем „Енергия – 2“ – ЕИБ с краен 

бенефициент търговско дружество, при който паричните потоци не преминават през 

бюджетните сметки на МЕ. 

§ 25-00 “Държавни такси” – отчетени са приходи от такси в размер на 532 285 лв. , в 

т. ч. отчетени от АУЕР – 189 015 лв., които представляват събрани такси за вписване в 

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

§ 28-00 “Глоби, санкции и наказателни лихви” – 1 121 018 лв., в т. ч. от АУЕР са 

отчетени приходи от глоби в размер на 5 800 лв. 

§ 36-00 “Други приходи” – 53 503 626 лв. Сумата е нето и е формирана от приходи по 

получени застрахователни обезщетения за ДМА, реализирани курсови разлики от 

валутни операции, коректив за касови постъпления и други неданъчни приходи. Най-

голям относителен дял има §§ 36-19 „Други неданъчни приходи” в размер на 53 511 

203 лв. В него са посочени постъпилите суми на основание чл.18 от Наредбата за 

организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за 

периода 2013-2020 г. 

За отчетените приходи по подпараграфа прилагаме разшифровка. 

 

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

минус внесения данък върху приходите от наеми и ДДС, който се начислява върху 

получените концесионни възнаграждения в размер на 7 875 868 лв. 

§ 41-00 „Приходи от концесии” –24 720 297 лв., отчетени от ЦУ на МЕ, като 

съгласно разпоредбата на т. 50 на ДДС № 12/10.12.2009 г. считано от 01.01.2010 г. 

паричните постъпления от концесионни плащания за държавни концесии и от гаранции и 

обезщетения по чл. 81, ал. 1 от Закона за концесиите, без събраните в полза на 

общините такива суми, постъпват и се отчитат като приход по бюджета на съответното 

министерство и ведомство, с което се прекрати тяхното последващо разпределение и 

превеждане в приход на централния бюджет и бюджета на Министерството на 

финансите.  

    

 

 



II. РАЗХОДИ  

 

 Към 30.06.2015 година са отчетени разходи в размер на 19 550 675 лв., 

при утвърдени по уточнен план към 30.06.2015 г. – 45 795 164 лв. Отчетеното 

към 30.06.2015 г. изпълнение на разходите е в размер на 42,69 на сто. 

Разпределението на отчетените разходите по параграфи е, както следва: 

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

правоотношения” са отчетени 1 711 740 лв. Разходите са извършени в съответствие 

със законовите разпоредби за заплатите в бюджетните организации и дейности, при 

заета численост на персонала 250 души към 30.06.2015 г. 

§02-00 - “Други възнаграждения и плащания за персонала” – 150 152 лв. По 

подпараграфи отчетенте разходи са, както следва: 

§§ 02-01 „за нещатен персонал нает по трудови правоотношения” – 63 726 лв. 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” – 28 925 лв. за изплатените 

суми по граждански договори ;  

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

възнаграждение” – 14 834 лв., представляващи изплатено СБКО на служителите по 

трудови правоотношения в МЕ – ЦУ и на служебно облекло от АУЕР; 

§§ 02-08 „обезщетенията за персонала, с характер на възнаграждение” – 22 137 лв. ; 

§§ 02-09 „други плащания и възнаграждения” – 20 530 лв. за изплатените болнични за 

сметка на работодател. 

За цитираните разходи по параграфа е приложена разшифровка. 

§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” – 527 815 лв. 

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

определени със ЗБДОО за 2015 г. и КСО за осигурителните вноски за ДОО, ЗОВ и ДЗПО 

за сметка на работодателя. 

§ 10-00 “Издръжка” – са изразходвани средства в размер на 488 213 лв. при 

утвърдени към 30.06.2015 г. – 3 586 900 лева. Отчетеното изпълнение на разходите за 

издръжка е 13,61 на сто спрямо утвърдените по уточнен план към 30.06.2015 г. 

Разпределението на отчетените разходи за издръжка  по подпараграфи е, както следва: 

§§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло“ – 700 лв. 



§§ 10-15 “Материали” – 38 885 лв. – изразходени за закупуване на канцеларски 

материали, хигиенни материали, за консумативи за офис техника, оборудване под прага 

на същественост за дълготраен материален актив и др. 

§§ 10-16 “Вода, горива и енергия”- 108 190 лв. , представляващи изразходвани 

средства за консумативни разходи и горива на служебните автомобили, собственост на 

министерството.  

§§ 10-20 “Разходи за външни услуги” – 134 595 лв. – 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, публикуване на обяви, превод на 

документи, разходи за абонаментна поддръжка и др. 

§§ 10-30 “Текущ ремонт” – 10 313 лв. – 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” – 34 126 лв. Разходите са извършени за 

осъществяване на разнородните контролни функции на ЦУ и АУЕР.  

§§ 10-52 “Краткосрочни командировки в чужбина” – 93 385 лв. – по този параграф се 

отчитат разходите на ЦУ и АУЕР по Наредбата за служебните командировки и 

специализации в чужбина. 

§§ 10-53 “Дългосрочни командировки в чужбина” – 61 568 лв. По този параграф се 

отчитат разходите на Постоянното представителство на Република България към 

Европейския съюз в Брюксел, Белгия съгласно Наредбата за задграничен мандат. 

§§ 10-62 “Разходи за застраховки” – 5 969 лв. 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, извън ЕС, застраховки „Живот” на служители в МЕ. 

§§ 10-69 “Други финансови услуги” – 108 лв. Сумите са предимно 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” 

– 26 лв.  

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

348 лв. 

§ 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ – 6 923 лв. 

§ 27-00 „Разходи за лихви по заеми от международни организации и 

институции“ – 1 421 637 лв., разходи за лихви по държавен инвестиционен заем 



„Енергия – 2“ – ЕИБ с краен бенефициент търговско дружество, при който паричните 

потоци не преминават през бюджетните сметки на МЕ. 

§ 43-00 „Субсидии за нефинансови предприятия” – 15  013 195  лв., 

представляващи финансиране на дейности по управление на РАО, отчетени от ЦУ на МЕ.  

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

дейности” – 66 695 лв., изплатен членски внос към Международната агенция за 

възобновяема енергия IRENA, към Секретариата на Енергийната харта  и към Български 

институт за стандартизация. 

За отчетените капиталови разходи по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни 

материални активи“ в размер на 2 467 лв. и по § 53-00 „Придобиване на 

нематериални дълготрайни активи” в размер на 2 725 лв. за закупени ПП „ Заплати 

и граждански договори“, ПП „Финансов контрол“ е изготвена и приложена разшифровка. 

 

III. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 

По параграф 61-00 „Трансфери между бюджети (нето)” е в размер на минус 

8 336 726 лв., разпределени, както следва: 

по §§ 61-01 „Трансфери между бюджети - получени трансфери(+)” – 1 652 100 

лв., получен трансфер в ЦУ на МЕ от МФ за концесионна дейност. 

по §§ 61-02 „Трансфери между бюджети - предоставени трансфери(-)” – 10 000 

000 лв., предоставен трансфер от ЦУ на МЕ на МИ, съгласно Писмо на МФ № 04-17-

647/06.02.2015 г.  

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

11 174 лв. получен трансфер от Министерството на труда и социалната политика по 

програми за временна заетост. 

  

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

ЕС (нето)” – минус 168 414 лв., разпределени както следва: 

 по §§ 62-02 „Предоставени трансфери (-)” – 168 414лв., включващи: 

- 97 101  лв. – отчетени от МЕ – ЦУ .  

Същите представляват авансово изразходени средства от Програма BG04 „Енергийна 

ефективност и възобновяема енергия“, финансирана от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014  – 85 791 лв. ; Проект 

"Съвместими действия в подкрепа на транспонирането и въвеждането на Директива 

2009/28/ЕО на Европейския парламент на Съвета за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на Д№ 

директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО „Програма Интелигентна енергия - Европа" CA-RES 

II – 11 310 лева.  



- 71 313 лв., отчетени от Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/. Същите 

представляват авансово изразходени средства от бюджета по ОП „РКБИ“, проект 

„Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие /АУЕР/ с цел предоставяне на по-качествени услуги в областта на 

енергийната ефективност“. 

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

отчетени разходи общо в размер на 773 239 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“ – 171 760 

лева; 

§§ 69-05 „Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО“- 349 155 лева; 

§§ 69-06 „Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване – 147 179 

лева; 

§§ 69-07 „Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО“ – 66 007 лева; 

§§ 69-08 „Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци“ – 39 138 лева, 

включващи начислените трансфери за осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ за 

изплатени възнаграждения по ОП „Конкурентоспособност“.  

 

IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ 

 

§§ 79-02 „Възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти“ – 

4 222 246 лв., представляващи възстановена главница по държавен инвестиционен 

заем между Република България и Европейска инвестиционна банка за финансиране на 

инвестиционен проект „Енергия – 2“. Средствата са посочени в касовия отчет на МЕ на 

база получена информация от „НЕК“ ЕАД. 

§§ 80-58 „Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от 

чужбина(-)“ – минус 4 222 246 лв., представляващи погашение по държавен 

инвестиционен заем между Република България и Европейска инвестиционна банка за 

финансиране на инвестиционен проект „Енергия – 2“. Средствата са посочени в касовия 

отчет на МЕ на база получена информация от „НЕК“ ЕАД. 

 

Отчетени са и 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 второстепенниs 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 30.06.2015 г., съгласно изискванията на НСС 21 и ДДС 20/2004 

г. за прилагане на Националните стандарти. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В НАЧИСЛЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПОЕТИТЕ 

АНГАЖИМЕНТИ НА МЕ КЪМ 30.06.2015 г. 

 

МЕ е преобразувана структура, предвид на което към 01.01.2015 г. в приложената 

Справка за поетите ангажименти по бюджета и сметките за средствата от ЕС няма 

отразени налични ангажименти. 

1. Бюджет: 

     Общо поетите ангажименти по сключени договори и с незабавно изпълнение са в  

размер на 25 248 838 лева, от които: за текущи разходи – 855 887 лева съгласно  

тристранни споразумения и сключени договори, за капиталови разходи – 5 192 лева, 

представляващи поети ангажименти за закупуване на програмни продукти „Заплати и 

граждански договори“ и „Финансов контрол“ и преносим компютър; 

- за субсидии и капиталови трансфери – 24 387 759 лева, представляващи поети 

ангажименти за предоставяне на субсидии на фонд „Радиоактивни отпадъци“ /РАО/ 

и на фонд  „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“/ИЕЯС/ към 

30.06.2015 г. 

    Реализираните ангажименти са в размер на 15 766 753 лева, от които: 

- за текущи разходи – 589 253 лева; 

- за капиталови разходи – 5 192 лева; 

- за субсидии на фонд  „РАО“ и на фонд „ИЯЕС“ – 15 172 308 лева. 

    Прехвърлените ангажименти от МИ са на стойност 144 218 лева по сключени 

споразумения между МЕ и МИ. 

      Наличните ангажименти към 30.06.2015 г. /крайното салдо по сметка 9200 в отчетна 

група „Бюджет“ са в размер на 9 626 303 лева, в т.ч.: 

- за текущи разходи – 410 007 лева; 

- капиталови разходи-  845 лева; 

- за субсидии и капиталови трансфери – 9  215 451 лева. 

      Уточненият план към 30.06.2015 г. по показател „Максимален размер на 

ангажиментите“ е в размер на 41 386 400 лева, по отчет към 30.06.2015 г. – 25 248 838 

лева. 

     Уточненият план към 30.06.2015 г. по показател „ Нови задължения за разходи“ е в 

размер на 41 386 400 лева, по отчет към 30.06.2015 г. – 15 767 167 лева. 

 

      2. Сметки за средства от ЕС: 

      Възникналите ангажименти по проекти и международни програми към 30.06.2015 г. 

са в размер на 5 568 465, от които: 



-  за текущи разходи – 3 092 158 лева; 

-  за капиталови разходи – 2 476 307 лева – по проект  BG161PO003-2.3.03-0001/Se- 

12/23.01.2015 за сключен договор за проектиране, упражняване на авторски надзор и 

консултантски дейности на строеж, „Междусистемна газова връзка България-Сърбия на 

българска територия" - срок на договора 15.09.2015 – на стойност 2 235 960 лв. с ДДС и 

по проекти, изпълнявани от АУЕР – на стойност 2 404 922 лева. 

       Реализираните ангажименти са в размер на 2 550 696 лева, от които 2 093 564 лева.       

Прехвърлените /трансферирани/ ангажименти от МИ са в размер на 1 996 805 лева. 

       Наличните ангажименти към 30.06.2015 г. /крайното салдо по сметка 9200 по 

оборотната ведомост на отчетна група СЕС/ са в размер на 5 110 827 лева, включващи – 

3 695 878 лева за текущи разходи и 1 414 949 лева за капиталови разходи. 

        

 

         V. ПО ОБОРОТНАТА ВЕДОМОСТ:   

          Оборотната ведомост и приложенията към нея на Министерство на енергетиката 

към 30.06.2015 г. е изготвена в съответствие с изискванията на ДДС № 20/2004 г., ДДС 

№ 14/2013 г. ДДС № 1/2015 г на Министерство на финансите. 

        В изпълнение на заповед № РД-16-36/24.01.2015 година на министъра на 

икономиката, министъра на енергетиката и министъра на туризма, във връзка  с 

разделянето на закритото Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ на 

Министерство на икономиката /МИ/, Министерство на енергетиката /МЕ/ и Министерство 

на туризма /МТ/, от страна на Министерство на енергетиката, до настоящия момент не са 

подписани част от протоколите, свързани с приемането/предаването на активи и пасиви 

от комисията, назначена с посочената заповед. 

       В тази връзка, МЕ изготви писмо до Министерство на икономиката с изх. № Е-04-10-

524/29.07.2015 година, с което уведоми МИ относно осчетоводяването на активите и 

пасивите, които не приема. В обобщената оборотна ведомост на МЕ към 30.06.2015 

година, от страна на МЕ не са осчетоводени някои от позициите по предоставените 

протоколи за активи, за  които е констатирано, че не са налични и идентифицирани  в 

МЕ. Освен това, все още не са изяснени салдата по някои задбалансови сметки, както 

следва:  

- сметка 9200 „Поети ангажименти за разходи“, по следните причини: Салдата по 

сметката към 31.12.2014 г. за част от договорите по протокола за разделяне, се 

различават от стойностите по сключените тристранни споразумения между МИ, 

МЕ и МТ за прехвърляне на ангажименти по договори; За част от салдата по 

сметката няма сключени тристранни споразумения; 

- сметка 9289-5 „Други дебитори по условни вземания“ със салдо към 31.12.2014 

година – 629,00 лева, представляващо балансова стойност на откраднат актив от 

2004 година, видно от служебна бележка на 04 РПУ-СДВР, гр. София от 2004 

годна; 

- сметка 9978 „Други дебитори по условни вземания“ с балансова стойност 

1 266 500,00 лева, представляваща стойност на компенсаторни записи. За същите 

към момента няма предоставени придружаващи счетоводни документи със 

съответната аналитичност, с оглед наличие на документална обоснованост при  



счетоводното завеждане на актива в МЕ. Същият е заведен в закритото МИЕ през  

2002 година на основание одитен доклад на Сметната палата. 

      Протоколите за разделяне на разчетните сметки в разделителните протоколи между 

МИ, МЕ и МТ са осчетоводени към 30.06.2015 година и са намерили отражение по 

оборотната ведомост и баланс на МЕ към 30.06.2015 година. 

      

     

         

  


