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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. - 31.03.2015 г. 

 

        
Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Министерство на енергетиката е 

изготвен в съответствие с указанията, дадени с ДДС № 2/02.04.2015 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  2 бр. корекции, 

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 съотвествие 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., във връзка с предоставен трансфер за концесионна дейност от бюджета 

на Министерство на финансите по бюджета на Министерство на енергетиката . 

 

В резултат на извършените корекции към 31.03.2015 г. уточнения план на 

приходите е 130  235 300 лв., а на разходите –41 987 700 лв. 

 

 

 

 

 



 

I. ПРИХОДИ 

 

Към 31.03.2015 г. са отчетени приходи в размер на 77 482 066 лв. при 

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

приходите е в размер на 59,5 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” – 23 530 182 лв. 

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

23 530 182 лв. в това число: 

 Приходите от 6 764 551 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 16 765 631 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”. 

§ 25-00 “Държавни такси” – отчетени са приходи от такси в размер на  265 608 лв. ,     

в т. ч. приходи от АУЕР – 94 535 лв. - 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” – 118 247 лв., в т. ч. АУЕР са 

отчетени приходи от глоби в размер на 3 300 лв. 

§ 36-00 “Други приходи” – 40 432 708 лв. Сумата е нето и е формирана от приходи по 

получени застрахователни обезщетения, реализирани курсови разлики от продажба на 

валута. Най-голям относителен дял има  §§ 36-19 „Други неданъчни приходи” в размер 

на 40 429 672 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, което се начислява върху 

получените концесионни възнаграждения в размер на 7 509 740 лв. 

§ 41-00 „Приходи от концесии” –20 645 061  лв. – средствата са 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 31.03.2015 година са отчетени  разходи в размер на 3 379 981 лв.,при 

утвърдени по уточнен план към 31.03.2015 г. – 41 987 700 лв. Отчетеното към 

31.03.2015 г. изпълнение на разходите е в размер на 8,1 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 797 862 лв. Разходите са извършени в съответствие със 

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

численост на персонала 248 души към 31.03.2015 г. 

§02-00 - “Други възнаграждения и плащания за персонала” – 79 881 лв. По 

подпараграфи  отчетенте разходи са, както следва: 

             - §§ 02-01 „за нещатен персонал нает по трудови правоотношения” – 29 378 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”   - 13 914 лв. за 

изплатените суми по граждански договори ;  

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

характер на възнаграждение” – 14 062 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” –  

10 417 лв. ; 

          -   §§ 02-09 „други плащания и възнаграждения” – 12 110 лв. за изплатените 

болнични за сметка на работодател. 

За цитираните разходи по параграфа е приложена разшифровка. 

§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”  - 247 555 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 202 452 лв. при 

утвърдени към 31.03. 2015 г. – 1 227 300 лева. Отчетеното изпълнение на разходите за 

издръжка е 16,5 на сто спрямо утвърдените по уточнен план към 31.03.2015 г. 

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

§§ 10-15 “Материали” – 10 975 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”- 51 056 лв. , представляващи изразходвани средства 

за консумативни разходи и горива на служебните автомобили, собственост на 

министерството.  

§§ 10-20 “Разходи за външни услуги” – 62 080 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” – 3 734 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” – 8 766 лв. Разходите са извършени за 

осъществяване на разнородните контролни функции на ЦУ и АУЕР.  

§§ 10-52 “Краткосрочни командировки в чужбина” – 31 333 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” – 30 075 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” – 4 365 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” – 57 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 глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения” –    

11 лв.  

 

§ 43-00  „Субсидии за нефинансови предприятия” – 2 032 272  лв., разпределени 

по подпараграфи, както следва: 

§§ 43-01 “За текуща дейност”   - 2 032 272  лв., представляващи авансово 

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” – 16 989 лв., членски внос към Международната агенция за възобновяема 

енергия IRENA. 

За отчетените капиталови разходи по § 53-00 „Придобиване на нематериални 

дълготрайни активи”  в размер на 2 485 лв. за закупени ПП „ Заплати и граждански 

договори“  и ПП „Финансов контрол“. За същите е изготвена и приложена разшифровка 

на капиталовите разходи. 

 

III. ТРАНСФЕРИ 

         По параграф 61-00 „Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни 

сметки (нето)” е в размер на  минус 9 275 536 лв., разпределени, както следва: 

по §§ 61-01 „Получени трансфери” –/+/ 722 300 лв., получен трансфер в ЦУ на 

МЕ от МФ за концесионна дейност. 

по §§ 61-02 „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 /+/ 

”получен трансфер от Министерството на труда и социалната политика по програми за 

временна заетост на стойност 2 164 лв.  

  

         По параграф 62-00 „Трансфери между бюджетни и извънбюджетни 

сметки” – минус 220 585 лв., разпределени както следва: 

 по §§ 62-02 „Предоставени трансфери” - /-220 585 /лв., включващи: 

- 171 784  лв. – отчетени от МЕ – ЦУ . Същите представляват авансово изразходени  

 средства от бюджета по ОП „Конкурентоспособност“ , проект „Междусистемна  

 газова връзка България - Сърбия на българска територия" - 166 442 лева –  

 авансово плащане по договор за Проектиране, упражняване на авторски надзор и  



 консултантски дейности на строеж; по проект Програма BG04 „Енергийна ефективност и 

възобновяема енергия“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014  – 40 лв. ; 5 302 лева – по проект 

"Подпомагане използването на нискотемпературни геотермални извори, чрез 

разработване на операционни и експлоатационни насоки и решения в областта на 

зелената енергия" ENERGEIA.  

- 48 801 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“. 

      Към настоящия момент не са приети разчетните сметки от Министерството на 

икономиката /МИ/ за всеки проект, изпълнявани от МЕ, с изключение на проекта, 

изпълняван от АУЕР. В тази връзка, посочените суми, изразходени авансово от бюджета 

на МЕ, ще бъдат възстановени за сметка на полученото авансово финансиране, което 

следва да се прехвърли от МЕ.     

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

разходи общо в размер на 359 348 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“ – 80 340 

лева; 

§§ 69-05 „Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО“- 164 213 лева; 

§§ 69-06 „Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване – 69 079 

лева; 

§§ 69-07 „Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО“ – 30 593 лева; 

§§ 69-08 „Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци“ – 15 123 лева, 

включващи начислените трансфери за осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ  за 

изплатени възнаграждения по ОП „Конкурентоспособност“.     

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В НАЧИСЛЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПОЕТИТЕ 

АНГАЖИМЕНТИ НА МЕ КЪМ 31.03.2015 г. 

 

      МЕ е новосъздадена 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 2 571 793 лева, от които: за текущи разходи – 537 036 лева по споразумения 

и сключени договори за поддръжка на сградата на МЕ, почистване на сградата на МЕ ; 

- за капиталови разходи – 2 485 лева, представляващи поети ангажименти за 

закупуване на програмни продукти „Заплати и граждански договори“ и „Финансов 

контрол“; 

- за субсидии и капиталови трансфери – 2 032 272 лева, представляващи поети 

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

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

31.03.2015 г. 

    Реализираните ангажименти са в размер на 2 571 793 лева, от които: 

- за текущи разходи – 211 071 лева; 

- за капиталови разходи – 2 485 лева; 

- за субсидии на фонд  „РАО“ и на фонд „ИЯЕС“ – 2 032 272 лева. 

    Прехвърлените ангажименти от МИ са на стойност 9 290 лева по сключени 

споразумения между МЕ и МИ. 

      Наличните ангажименти към 31.03.2015 г. /крайното салдо по сметка 9200 в отчетна 

група „Бюджет“ са в размер на 335 255 лева, в т.ч.: 

- за текущи разходи – 334 410 лева; 

- капиталови разходи – 845 лева. 

      Уточненият план към 31.03.2015 г. по показател „Максимален размер на 

ангажиментите“ е в размер на 33 801 300 лева, по отчет към 31.03.2015 г. – 2 245 829 

лева. 

     Уточненият план към 31.03.2015 г. по показател „ Нови задължения за разходи“ е в 

размер на 33 801 300 лева, по отчет към 31.03.2015 г. – 2 243 738 лева.  

     Реализираната икономия по показателите „Максимален размер на ангажиментите“ и 

„ Нови задължения за разходи“  за първото тримесечие на 2015 г. се дължи на следното:  

-  МЕ е новосъздадена структура, сформирането на администрацията през първото 

тримесечие на 2015 г. е  причина  за забавяне на процесите на стартиране на 

обществените поръчки през първото тримесечие на 2015 г.;  

-  Към 31.03.2015 г. не са прехвърлени всички налични ангажименти към 01.01.2015     

г. от МИ на МЕ; 

      2. Сметки за средства от ЕС: 

      Възникналите ангажименти по проекти и международни програми към 31.03.2015 г. 

са в размер на 5 451 452 лева, от които: 

-  за текущи разходи - 810 570 лева; 

-  за капиталови разходи - 4 640 882 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 1 223 858 лева, от които 663 308 лева за 

текущи разходи и 560 550 лева за капиталови разходи. 

       Прехвърлените /трансферирани/ ангажименти от МИ на АУЕР са в размер на 

1 996 805 лева. 

       Наличните ангажименти към 31.03.2015 г. /крайното салдо по сметка 9200 по 

оборотната ведомост на отчетна група СЕС/ са в размер на 6 223 893 лева, включващи – 

2 143 561 лева за текущи разходи и 4 080 332 лева за капиталови разходи. 

       В резултат на недостатъчният бюджет на МЕ за 2015 г., МЕ не може да осигури 

авансово финансиране от бюджета за проекти, изпълнявани от МЕ и АУЕР,  с което  се 

забавя тяхното изпълнение и изплащането на задължения по сключени договори. 

      Авансовото финансиране от бюджета е рисков фактор, предвид на което следва да се 

предприемат мерки за удължаване при възможност на сроковете за изпълнение на 

проектите, предоговаряне за отсрочване  плащанията по сключените договори, с оглед 

недопускане изплащането на неустойки и санкции.  

 

      Оборотната ведомост и баланса на МЕ към 31.03.2015 г. не са показателни за 

финансовото  и имуществено състояние на МЕ, предвид обстоятелството, че към 

31.03.2015 г. не са приети активите и пасивите от МИ , в резултат на което същите не са 

заведени в баланса на МЕ към 31.03.2015 г.  

 

 

 

 
 


