ДОКЛАД
КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
за 2021 г.
Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Българския институт за стандартизация (БИС) за
периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. отразява реализираните приходи, регламентирани в чл. 55 от
Закона за националната стандартизация и направените разходи за дейността по националната
стандартизация. През 2021 г. институтът продължи да изпълнява своята дейност в условията на
затруднената обстановка от пандемията от COVID-19, като усилия на ръководството бяха
насочени, както към изпълнението на планираните дейностите по национална стандартизация,
така и към опазване живота и здравето на служителите, експертите на БИС/ТК и клиентите.
В приходната част на бюджета беше утвърден план за приходи - 2 660 700 лв., в т. ч. държавна
субсидия от 1 757 500 лв., за финансиране на дейности по чл. 56, т.1,2 и 3 от Закона за
националната стандартизация (ЗНС) и 25 000 лв. за изпълнение на дейности, определени в чл.
213а от Изборния кодекс за удостоверяването на съответствието на техническите устройства за
машинно гласуванe (ТУМГ) и 120 000 лв. средства от предходни години.
Отчетените приходи за годината са в размер на 2 780 120 лв., в т.ч. са отчетени и използваните
средства от предходни години в размер на 117 622 лв.
През 2021 г. институтът продължи да изпълнява Рамковото споразумение за партньорство,
сключено между БИС, Европейския комитет по стандартизация (CEN) и Европейския комитет по
стандартизация в електротехниката (CENELEC) за превод на стандарти в подкрепа на
Европейското технически законодателство, както и продължи да изпълнява стартиралия от 2019
г. европейски проект STUNED за обучение по стандарти във висшето образование.
I.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА БИС

Планът за приходите за годината е изпълнен, както следва:
Утвърдената държавна субсидия със Закона за държавния бюджет за 2021 г. от 1 757 500 лв. е
получена и изразходвана за дейности чл. 56, т.1,2 и 3 от ЗНС.
От първоначално утвърдените средства по приходно перо „трансфери от други бюджети за
други дейности, възложени със закон” от 25 000 лв., които бяха планирани за изпълнението на
дейностите, определени в чл. 213а от Изборния кодекс, допълнително за годината са получени
още 50 000 лв., във връзка с удостоверяването на съответствието на ТУМГ за предсрочните
парламентарни и президентски избори провели се на 14 ноември или общо получените и отчетени
средства са 75 000 лв.
Утвърденият план за приходи от продажби на стандарти, публикации и услуги в размер на 400
000 лв. е изпълнен в размер на 363 441 лв. Неизпълнението от 36 559 лв. е в резултат на
продължилата пандемия от COVID-19, която значително се отрази върху продажбите от БИС на
стандарти и стандартизационни документи, въпреки предприетите мерки от страна на
ръководството за изпълнението на плана за продажбите чрез издаване на колекции от стандарти
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на намалени цени, сключване на договори с браншови камари, периодични акции за предоставяне
на отстъпки и пр.
•

През 2021 г. от заложени постъпления от членски внос 200 000 лв. са получени 209 620 лв.

•
Приходите от 15 000 лв. за договори за възлагане разработването или въвеждането с превод
на стандарти и други договори са реализирани в размер на 1224 лв. За изпълнението на плана по
това приходно перо, институтът е сключил договор с Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за разработка и/или актуализиране на национални приложения към
европейските, в т.ч. хармонизирани стандарти от приложното поле на Регламент (EC) 305/2011,
но поради късното подписване на договора изпълнението му ще приключи през месец април 2022
г.
•
Приходи от финансиране по европейски проекти: При утвърден план за приходи в
размер на 140 200 лв. са получени 253 063 лв., в това число:
- по рамковото споразумение за партньорство (FPA) между Европейската комисия и CEN
и CENELEC – 228 843 лв.;
- аванс по проект STUNED – 24 220 лв.
• Други приходи: Това са приходи от лихви по срочен депозит и по текущи банкови сметки,
положителни валутни курсови разлики, както и постъпления от вземания по съдебни дела. При
утвърден план 3000 лв. за годината са получени 2650 лв.
II.

ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА БИС

От общо утвърдения план за разходи на БИС за 2021 г. в размер на 2 660 700 лв. са изразходвани
2 467 303 лв., в т. ч. средства от предходната година в размер на 117 622 лв.
Средствата са изразходвани за: разходи за заплати, социалноосигурителни вноски,
възнаграждения за разработване, превод, техническа редакция, експертизи, рецензии на
стандарти, както и възнаграждения за Управителния и Контролния съвет и техническите съвети,
издръжка на института, членски внос в европейските и международните организации по
стандартизация и капиталови разходи, като в т.ч. са отчетени и изразходвани 75 000 лв. за
финансиране на дейности, определени в чл. 213а от Изборния кодекс.
• От утвърдените за заплати средства в размер на 1 340 000 лв., са изразходвани общо
1 183 045 лв., в т.ч. за заплати на служителите по трудови правоотношения 1 039 383 лв, при
средносписъчен състав за годината 67 служители и допълнителните плащания за участие на
служителите в изпълнението на Рамковото споразумение за партньорство (FPA) – 41 015 лв.
• От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за социалноосигурителни вноски в
размер на 250 000 лв., са изразходвани 230 840 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, с включени социалноосигурителни
вноски и плащания на обезщетения по Кодекса на труда (КТ), при план 451 000 лв. са
изразходвани 446 389 лв., в т.ч.:
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-

за възнаграждения на лица по извънтрудови правоотношения за превод и техническа
редакция, рецензии, експертизи на стандарти и други услуги с включени
социалноосигурителни вноски – 209 077 лв.;

-

за възнаграждения за заседания на Управителния съвет, Контролния съвет и техническите
съвети с включени социалноосигурителни вноски, както и възнаграждения на
председателя на Управителния съвет и изпълнителния директор – 171 549 лв.;

-

за СБКО на персонала по чл. 294 от КТ – 55 000 лв.;

-

за обезщетения на персонала по чл. 222 и 224 от КТ – 3308 лв.;

-

за болнични от работодателя – 7455 лв.

• От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за издръжка при план 226 231 лв.
са изразходвани 217 741 лв., в т.ч.:
-

за лични предпазни средства – 650 лв.;

-

за материали и консумативи за принтерна и копирна техника – 12 142 лв.;

-

за топлоенергия, електроенергия и вода – 26 731 лв.;

-

за външни услуги (включващи разходи за пощенски и телеграфни услуги, абонаментно
поддържане на програмни продукти, разходи за охрана, разходи поддръжка асансьор,
заплащане на авторски права на европейските и международните организации по
стандартизация за продадени стандарти и др.) – 118 806 лв.;

-

за текущ ремонт на техника и помещения – 18 534 лв.;

-

разходи за авансово платен данък печалба за 2021 г., съгласно законовите разпоредби на
по Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси и
други държавни такси, определени със закон – 31 988 лв.;

-

разходи за командировки в страната - 470 лв.;

•

-

разходи за краткосрочни командировки в чужбина - 2252 лв., разходите са направени във
връзка в изпълнението на проект STUNED, всички останали европейски и международни
срещи и мероприятия за годината, институтът е провел on-line;

-

разходи за банково обслужване на плащания (левови и валутни) – 2229 лв.;

-

разходи за застраховки на служебния автомобил – 740 лв.;

-

други неквалифицирани разходи за мероприятия по стандартизация - 3199 лв.

От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за членски внос за ISO, IEC, CEN
и CENELEC в размер на 388 469 лв. са изразходвани 388 469 лв.

Средствата са изразходвани, както следва:
-

за Европейския комитет по стандартизация (CEN) – 151 626 лв.;

-

за Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC) – 86 002 лв.

-

за Международната организация по стандартизация (ISO) – 50 321 лв.;
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•

за Международната електротехническа комисия (IEC) – 100 520 лв.

От утвърдените средства по бюджета на БИС за капиталови разходи, от план 5000 лв. за
годината са изразходвани 819 лв., за:
-

придобиване на компютри и хардуер – 819 лв., за закупуване на копирно устройство

С така изпълненият бюджет за 2021 г., и с проведената политика от страна на ръководството на
балансираност на приходи и разходи, институтът успя в условията на продължаващата пандемия
от COVID-19, да изпълни задълженията си на национален орган за стандартизация в Република
България, да опази живота и здравето на своите служители, експерти и клиенти, както и да
изплати всички свои задължения към служители си и доставчиците.
През изминалата 2021 г. БИС успя да удовлетвори нуждите на своите клиенти и партньори от
всички сфери, като икономика, бизнес, наука и образование, органи на изпълнителната власт, от
стандарти, стандартизационни документи и услуги. Освен това институтът, продължи да предлага
както актуализирани, така и нови пакети от стандарти и стандартизационни документи, както и
да предлага промоционални продажби и да провежда онлайн семинари и обучения по актуални
за обществото теми.
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