ДОКЛАД КЪМ ОТЧЕТА
ЗА БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
за 2009 г.
Отчетът
за касовото изпълнение на бюджета на Българския институт за
стандартизация (БИС) за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. отразява реализирани
приходи от института, регламентирани в чл. 55 от Закона за националната стандартизация,
и направени разходи за дейността по националната стандартизация. През 2009 г.
икономическата криза намери отражение и в дейността на БИС, но с положени усилия от
страна на ръководството в посока на увеличаване на приходите, като провеждане на
курсове и семинари, отпечатване на сборници със стандарти и др. утвърденият план за
приходи от 1 909 000 лв. беше преизпълнен със 12 228 лв. и към 31.12.2009 г. достигна
1 921 228 лв.
Изпълнението на плана за приходи е както следва:
 Утвърдената държавна субсидия за 2009 г. по план и отчет е в размер на 1 074000 лв.
 Утвърденият план за приходи от продажби на стандарти, публикации и услуги в
размер на 575 000 лв. не е изпълнен с 25 796 лв, т.е. изпълнението е 549 204 лв.
Реализираните приходи са от продажби на български и чужди стандарти, справки от база
данни по стандартизация, абонамент за официалния бюлетин на БИС, каталог БДС,
обучение и продажба на стандартизационни издания на БИС.
 През 2009 г. БИС има преизпълнение на приходите от членски внос. При утвърден
план от 200 000 лв. са изпълнени 230 066 лв., т.е. преизпълнението е 30 066 лв. Това
преизпълнение е в резултат на събран невнесен членски внос от членовете на БИС от
минали години(2007 г., 2008 г.) и привличане на нови членове.
 Приходите по сключени договори за възлагане разработването или въвеждането

с превод на стандарти и други договори по план 50 000 лв. са неизпълнени със 22 064
лв. т.е. изпълнението е 27 936 лв. Причините за това са неизпълнение се дължи на забавено
плащане по сключен договор с Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за въвеждане на стандарти.
 Други приходи, които БИС е реализирал по план 10 000 лв. е преизпълнил на 24 052
лв., това са приходи от лихви по срочен депозит и по текущи банкови сметки, курсови
разлики от валута и приходи от спонсорство.
 През 2009 г. БИС е реализирал и приходи от финансирания по европейски
проекти в т. ч.

- Финансиране по проект „Леонардо да Винчи” в размер на 13 915 лв.
- Финансиране по сключено споразумение между Европейската комисия, Европейския
комитет за стандартизация (CEN) и БИС за превод на стандарти - 2055 лв.
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Утвърденият план за разходи от 2 208 400 лв. е изпълнен в размер на 1 970 393 лв., като
при изразходването на бюджета за дейността по национална стандартизация през годината
БИС е провеждал законосъобразна, целесъобразна, икономична и ефективна политика на
разходите при условия на Световната икономическа криза, която през 2009 г. се отрази и в
българската икономика.
 От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за “Заплати” в размер на
850 400 лв. са изразходвани 769 792 лв., в т. ч. за:
- заплати на служителите по трудови правоотношения – 734 581 лв. при
средносписъчен състав за годината 77 служители;
- допълнително материално стимулиране /ДМС/ от формирания общ фонд по чл.60,
ал.2, т.1 от Устава на БИС – 35 211 лв.
 От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за „Социално –осигурителни
вноски за заплати и ДМС” от утвърден план 159540 лв. са изразходвани 148 220 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, вкл.социалноосигурителни вноски и плащания по КТ” в размер на 370160 лв. са изразходвани
286316 лв., в т.ч. за:
- възнаграждения на лица по извънтрудови правоотношения за превод и техническа
редакция, рецензии, експертизи на стандарти с включени социално-осигурителни вноски 173 571 лв.;
- възнаграждения за Управителния, Контролния съвет и технически съвети - 72 884 лв.;
- СБКО на персонала по чл. 294 от КТ - 36 001 лв.;
- обезщетения на персонала по чл. 222 и 224 от КТ - 500 лв.;
- болнични от работодателя - 3 360 лв.
 От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за “Издръжка” в размер на
446 460 лв. са изразходвани 393 189 лв., в т.ч. за:
- разходи за повишаване квалификацията на служителите (чуждоезиково обучение,
обучение по Системи за управление по качеството) - 25 148 лв.;
- разходи за материали и консумативи за принтерна и копирна техника - 36 646 лв.;
- разходи за топлоенергия, електроенергия и вода - 48 265 лв.;
- разходи за външни услуги (включващи разходи за пощенски и телеграфни услуги,
печат и разпространение на официалния бюлетин на БИС, абонаментно поддържане на
програмни продукти, заплащане авторски права на европейските и международни
организации по стандартизация за продадени стандарти и др.) -184 609 лв.;
- разходи за текущ ремонт на техника и помещения - 677 лв.;
- разходи за платени данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане,
Закона за данъка върху добавената стойност, включващи данъци като: авансов данък
печалба за 2009 г., данък върху представителни разходи, данък върху социални разходи,
ДДС за разходи от нестопанската дейност и др. данъци и такси, определени по закон - 13
047 лв.;
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- разходи за командировки в страната, свързани с мероприятия по стандартизация
(провеждане на общи събрания на БИС/ТК, работни групи и др.) - 3 653 лв.;
- разходи за краткосрочни командировки в чужбина, произтичащи от пълноправното
членство на БИС в европейските и международни организации за стандартизация (участие
в работни форуми на Европейския комитет за стандартизация /CEN/, Европейската
комисия /ЕК/ и Международната организация за стандартизация /ISO/) - 62 142 лв.;
- разходи за банково обслужване на плащания (левови и валутни) - 4 597 лв.;
- разходи за застраховки на служебни автомобили - 1 223 лв.;
- други неквалифицирани разходи (включващи разходи за провеждане на Общо
събрание на БИС и др.) - 13 182 лв.


От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за членски внос за ISO, IEC,
CEN и CENELEC в размер на 366 000 лв. са изразходвани 365 090 лв., в т.ч.:
- на Европейския комитет за стандартизация (CEN) 100% - 155 286 лв.;
- на Европейски комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC) 100% 98 643 лв.;
- на Международната организация по стандартизация (ISO) 100% - 35 966 лв;
- на Международната електротехническа комисия (IEC) 100% - 75 195 лв., в т.ч. за IECEE –
(Система IEC за поддържане на схеми за оценяване на съответствието на електротехнически
съоръжения и съставни части) - 2650 лв.

 От утвърдените средства по бюджета на БИС за капиталови разходи в размер на 15 930
лв. за годината са изразходвани 7 786 лв., в т.ч. за дълготрайни материални и нематериални
активи:
- компютърна техника - 3 627 лв.
- програмни продукти - 3 370 лв.
- стопански инвентар - 789 лв.
Към 31.12.2009 г. БИС с направените разходи е изплатил всички свои задължения към
персонала по трудови и извънтрудови правоотношения, по издръжката и членския внос
към европейските и международни организации по стандартизация.
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