ДОКЛАД
КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
за 2015 г.
Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Българския институт за стандартизация (БИС) за
периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. отразява реализираните приходи, регламентирани в чл. 55 от
Закона за националната стандартизация и направените разходи за дейността по национална
стандартизация. През 2015 г. в приходната част на бюджета от утвърден план за приходи за 2015
г. – 2 100 000 лв., в т. ч. държавна субсидия в размер на 1 280 000 лв., за годината са отчетени
общо приходи 2 093 518 лв.
Изпълнението на плана за приходите от собствени дейности за годината е, както следва:


Утвърденият план за приходи от продажби на стандарти, публикации и услуги в
размер на 450 000 лв. е изпълнен на 418 039 лв. Неизпълнението от 31 961 лв. се дължи
на все още сравнително затруднената икономическа обстановка в страната за бизнеса. За
да намали неизпълнението на приходите от продажби на български и чужди стандарти,
през годината ръководството на института пусна в продажба новите издания на
международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 9001:2015 и
БДС EN ISO 14001:2015, към които бизнеса прояви голям интерес.

 През 2015 г. от постъпления от членски внос при заложени по план 200 000 лв. са

реализирани 200 326 лв.
 Приходите по сключени договори за възлагане разработването или въвеждането с
превод на стандарти и други договори са 54 203 лв. при заложени по план 55 000 лв.


Приходи от финансиране по европейски проекти: при утвърден план за приходи в
размер на 110 000 лв. през изминалата година са изпълнени 135 164 лв., по сключеното
Рамково споразумение за партньорство (FPA) за периода 2014-2015 г. между Българския
институт за стандартизация (БИС), Европейския комитет по стандартизация (CEN) и
Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC).

 Други приходи: Това са приходи от лихви по срочен депозит и по текущи банкови сметки,

валутни курсови разлики и продажба на старо оборудване. При утвърден план 5000 лв.
изпълнението е 5786 лв.
Общо утвърденият план за разходи за 2015 г. на БИС е в размер на 2 190 000 лв., и са
изразходвани 2 095 961 лв. за разходи за заплати, социалноосигурителни вноски, издръжка на
института и капиталови разходи.
 От утвърдените за заплати средства в размер на 930 000 лв. по бюджета на БИС са
изразходвани 893 403 лв., в т. ч.:
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- за заплати на служителите по трудови правоотношения при средносписъчен състав през
годината 72 служители – 846 748 лв.;
- изплатени възнаграждения на служители за преводи и техническа редакция на стандарти по
Рамковото споразумение за партньорство (FPA) – 46 655 лв.
 От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за социалноосигурителни вноски
за заплати от 176 000 лв. са изразходвани 170 475 лв.

 От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за възнаграждения за
разработване, превод, техническа редакция, експертизи, рецензии и възнаграждения за
Управителния и Контролния съвет и техническите съвети на института, вкл.
социалноосигурителни вноски и плащания по Кодекса на труда(КТ), при план 357 000 лв. са
изразходвани 312 341 лв., в т.ч.:
- за възнаграждения на лица по извънтрудови правоотношения за превод и техническа
редакция, рецензии, експертизи на стандарти и други услуги с включени
социалноосигурителни вноски – 149 261 лв.;
- за възнаграждения за Управителния съвет, Контролния съвет и техническите съвети –
103 120 лв.;
- за СБКО на персонала по чл. 294 от КТ – 44 736 лв.;
- за обезщетения на персонала по чл. 222 и 224 от КТ – 7 637 лв.;
- за болнични от работодателя – 7 827 лв.
 От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за издръжка при план 330 000 лв.
са изразходвани 328 341 лв., в т.ч.:
- за учебни разходи (обучения на персонала) – 46 лв.
- за материали и консумативи за принтерна и копирна техника – 16 544 лв.;
- за топлоенергия, електроенергия и вода – 61 304 лв.;
- за външни услуги (включващи разходи за пощенски и телеграфни услуги, разпространение
на Официалния бюлетин на БИС, абонаментно поддържане на програмни продукти,
заплащане на авторски права на европейските и международните организации по
стандартизация за продадени стандарти и др.) – 108 697 лв.;
- за текущ ремонт на техника – 10 273 лв.;
- разходи за платени данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за
местните данъци и такси и други данъци и такси, определени със закон – 34 421 лв.;
- разходи за командировки в страната, свързани с мероприятия по стандартизация
(провеждане на общи събрания на БИС/ТК, работни групи и др.) – 1800 лв.;
- разходи за краткосрочни командировки в чужбина, произтичащи от пълноправното
членство на БИС в европейските и международните организации по стандартизация (участие
в работни форуми на Европейския комитет по стандартизация (CEN), Европейската комисия
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(ЕК) и Международната организация по стандартизация (ISO) и други мероприятия по
стандартизация) – 15 560 лв.;
- разходи за банково обслужване на плащания (левови и валутни) – 4 139 лв.;
- разходи за застраховки на служебни автомобили – 837 лв.;
- други неквалифицирани разходи (включващи разходи за провеждане на Общо събрание на
БИС, работни срещи на БИС/ТК и други мероприятия) – 8 872 лв.
- разходи за платени финансови корекции в размер на 62 877 лв., по приключилия през 2014
г., проект „Усъвършенстване системата по стандартизация в Република България”.
През 2015 г. ръководството на института е платило наложените финансови корекции от
Министерството на икономиката от собствени средства, като е направило разчети за
целесъобразни икономии от бюджета на БИС, без това да пречи за изпълнение на приетата
програма по национална стандартизация.


От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за членски внос за ISO, IEC, CEN
и CENELEC в размер на 391 000 лв. са изразходвани 389 103 лв.

Изразходваните суми за членски внос са, както следва:
- за Европейския комитет по стандартизация (CEN) – 121 194 лв.;
- за Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC) – 121 220 лв.;
- за Международната организация по стандартизация (ISO) – 48 584 лв;
- за Международната електротехническа комисия (IEC) – 98 105 лв., в т.ч. за IECEE (Система
IEC за поддържане на схеми за оценяване на съответствието на електротехнически съоръжения
и съставни части) – 3 680 лв.
 От утвърдените средства по бюджета на БИС за капиталови разходи от план 6 000 лв. за
годината са изразходвани 5 029 лв. за придобиване дълготрайни материални активи с цел
подобряване сигурността на съхранение на информацията в БИС.
През 2015 г. ръководството на института продължи да провежда законосъобразна,
целесъобразна и икономична политика на разходите, съобразена с приходите.
За да се справи с трудностите, Българският институт за стандартизация предложи на своите
клиенти нови пакети от стандарти и стандартизационни документи по актуални за бизнеса теми
от стандарти, а също така продължи да рекламира дейността на института сред бизнеса,
органите за оценяване на съответствието и научните среди с цел привличане на нови членове и
клиенти.
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