
ДОКЛАД 
КЪМ БЮДЖЕТА НА  

БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЗА 2013 г. 
 

Проектът на бюджет на Българския институт за стандартизация (БИС) за 2013 г. е 
разработен съобразно изискванията на новия Регламент № 1025/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета на Европа за развитието на европейската стандартизация и е съобразен 
с изпълнението на бюджета за 2012 г. и с постигането на поставените годишни цели и задачи 
за 2013 г. 

Целта на ръководството е да оптимизира приходите от собствени дейности, да подпомага 
развитието на малкия и средния бизнес в областта на стандартите и процесите, свързани с 
тяхното разработване, като им осигурява специални тарифи за предоставяне на стандарти или 
предоставянето на пакети от стандарти на намалена цена, да провежда икономически 
обоснована и ефективна политика за целесъобразност на разходите. 

През 2013 г. институтът ще приключи финансирането на дейностите по стартиралия от 2010 г. 
проект по Оперативна програма (ОП) „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013, свързан с усъвършенстване на системата по стандартизация в 
България. 

За 2013 г. общият проект на бюджет за приходи на института е разработен в две части: 

1. проект на бюджет за приходи на института в размер на 1 852 000 лв., като към 
приходната част на проекта за бюджет са включени и налични парични средства от 
предходни години в размер на 140 000 лв.; 
2. бюджет за приходи, включващ средства в размер на 1 963 634 лв. от отчетени 
междинни технически и финансови отчети по проекта по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”. 

 

Проект на бюджет за приходи 
Проектът на бюджет за приходи на Българския институт за стандартизация за 2013 г. 
включва: 

• Субсидия от държавния бюджет. Със Закона за държавния бюджет за 2013 г. 
утвърдената държавна субсидия за БИС е в размер на 1 105 000 лв., предвидена да се разходва 
за финансиране на дейности, определени в чл. 56, т. 1, 2, 3 от Закона за националната 
стандартизация.  

• Приходи от продажба на стандарти, публикации и услуги. За 2013 г. приходите 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 документи са планирани в размер на 440 000 лв. През изминалата година 
са реализирани постъпления от 425 123 лв., но за 2013 г. ръководството предвижда да 
предприеме мерки за тяхното увеличаване, като организира курсове, семинари и обучения, а 
също така се предвижда да бъдат издавани сборници със стандарти в определени области. 
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• Вноски от членовете на БИС (членски внос). След анализ на постъпленията от 
членски внос за 2010, 2011, 2012 г. и очаквано изпълнение на постъпленията от членски внос 
за 2013 г. са планирани приходи в размер на 190 000 лв. 

• Приходи по сключени договори за разработване или въвеждане с превод на 
стандарти и други договори. Планирани са 40 000 лв., като са отчетени реалните 
възможности за сключване на договори с министерства, ведомства и фирми за въвеждане на 
стандарти с превод. 

• Приходи от финансиране по европейски проекти. През 2013 г. БИС очаква да 
постъпят приходи от финансиране по европейски проекти в размер на 60 000 лв.; в т.ч.: 

1) По сключеното Рамково споразумение (проект FPA) за финансиране на превод 
на европейски стандарти на езиците на Общността между Европейската 
комисия и Европейския комитет по стандартизация (CEN) и Европейския 
комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC) през 2013 г. се 
очаква да постъпят средства в размер на 56 000 лв. 

2) Приходи по „ТУИНИНГ ПРОЕКТ ВА-2009-IB-FI-01 за подкрепа на Института 
за стандартизация на Босна и Херцеговина”, където страна по този проект са 
Испанската асоциация за стандартизация и сертификация (AENOR), 
Българският институт за стандартизация, Немският институт за стандартизация 
(DIN) и Международната асоциация за Ибероамерика за администрация и 
публични политики(FIIAPP) – 4000 лв. 

• Други приходи. През 2013 г. БИС очаква да реализира приходи в размер на 17 000 лв. 
от лихви по срочен депозит (от наличностите от предходни години, които не са включени в 
разходната част на бюджета) и по текущи банкови сметки. 

 

Проект на бюджет за разходи 

Проектът на бюджет за разходи на Българския институт за стандартизация за 2013 г. е 
разработен в две части: 

- проект на бюджет за разходи на института в размер на 1 992 000 лв., в т.ч. към  
разходите са включени и налични парични средства от предходни години в размер на 
140 000 лв.; 
- проект на бюджет за разходи по проекта по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” в размер на 1 880 813 лв.  

Разходите на института са съобразени с приходите от стопанска дейност, нестопанска 
дейност, държавната субсидия и наличностите от предходни години и са планирани, 
както следва: 

- За заплати на персонала по трудови правоотношения са предвидени средства в 
размер на 860 000 лв., в т.ч. 40 000 лв. са планирани за авансово изплащане на 
възнаграждения на служители по сключеното Рамково споразумение (проект FPA) за 
финансиране на превод на европейски стандарти на езиците на Общността между 
Европейската комисия и Европейския комитет по стандартизация (CEN) и 
Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC). Остатъкът от 
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820 000 лв. е съобразен с изразходвания фонд за заплати през 2012 г., предвидено 
увеличаване на работните заплати на служителите с около 5% и увеличаване на 
списъчния състав с още две щатни бройки експерти в сектор „Химия, храни, текстил и 
свободно време”. 

- За социалноосигурителни вноски към заплатите са предвидени средства в размер на 
154 000 лв., планирани съгласно действащото законодателство. 
- За други възнаграждения са предвидени 281 000 лв., в т. ч.: 

- възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения с включени 
социалноосигурителни вноски. За този разход са планирани средства в размер на 150 000 лв. 
за преводи и техническа редакция на стандарти и други услуги, касаещи дейността на 
техническите комитети на БИС; 

- възнаграждения по договори за управление и контрол - предвидени са средства за 
възнаграждения за управителния съвет, контролния съвет и техническите съвети с включени 
социално-осигурителни вноски в размер на 78 000 лв. Средствата за тези възнаграждения са 
съобразени с провеждане на брой заседания на управителния и контролния съвет през 
годината, заседания на техническите съвети и заплащане на месечна заплата на председателя 
на УС и изпълнителния директор на БИС; 

- разходи за СБКО съгласно чл. 294 от КТ в размер на 40 000 лв.; 

- разходи за обезщетения на персонала по КТ в размер на 7000 лв.; 

- разходи за болнични от работодателя в размер на 6000 лв. 

- За издръжка на института са планирани средства в размер на 323 000 лв. Тези разходи 
са планирани на база изпълнение на разходите за издръжка през 2012 г. През 2013 г. БИС 
предвижда намаление на разходите за печатни услуги, като печатът на Официалния бюлетин 
на БИС и други стандартизационни издания ще се извършва в института. 

От 2013 г. Българският институт за стандартизация има собствена печатна машина, закупена 
по проект „Усъвършенстване на системата по стандартизация в България” и разполага с 
обучен персонал за работа с нея. 

- разходи за лични предпазни средства на персонала съгласно Наредба 3 на 
Министерството на здравеопазването за работа над четири часа с видеодисплей – 9000 лв.; 

- разходи за повишаване квалификацията на служителите (участие в специализирани 
семинари) и закупуване на служебна техническа литература – 1000 лв.; 

- разходи за материали и консумативи за принтерна и копирна техника – 25 000 лв.; 

- разходи за топлоенергия, електроенергия и вода – 51 000 лв.; 

- разходи за външни услуги (включващи разходи за пощенски и телефонни услуги, 
разпространение на Официалния бюлетин на БИС, абонаментно поддържане на програмни 
продукти, заплащане на авторски права на международните организации по стандартизация за 
продадени стандарти и др.) – 150 000 лв.; 

- разходи за текущ ремонт на техника и помещения – 3000 лв.; 
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- разходи за плащане на данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона 
за данъка върху добавената стойност, данък върху представителни разходи, данък върху 
социални разходи, данък сгради и такса смет и др. – 12 000 лв.; 

- разходи за командировки в страната, свързани с мероприятия по стандартизация 
(провеждане на общи събрания и работни групи на БИС/ТК, семинари и др.) – 3000 лв.; 

- разходи за краткосрочни командировки в чужбина, произтичащи от пълноправното 
членство на БИС в европейските и международните организации по стандартизация – 45 000 
лв.; 

- разходи за банково обслужване на плащания (левови и валутни) – 6500 лв.; 

- разходи за застраховки на служебни автомобили – 2000 лв.; 

- други неквалифицирани разходи (включващи разходи за провеждане на общо събрание 
на БИС и др. мероприятия) – 15 500 лв. По това разходно перо са предвидени средства за 
организиране на Общо отчетно събрание на БИС, организиране на общи събрания и работни 
групи на БИС/ТК и други мероприятия. 

- За разходи за членски внос за ISO, IEC, CEN и CENELEC - 370 000 лв.  
- За капиталови  разходи за 2012 г. са планирани средства в размер на 6000 лв. за 
придобиване на програмни продукти. 

Разходи по проекта по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 

Дейностите по проекта по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” приключиха в срок. Срокът за разплащанията обаче е удължен с 6 
месеца. За удължения срок се предвижда институтът да получи средства от технически и 
междинни отчети в размер на 1 963 634 лв. От тях в банковите сметки на БИС трябва да се 
възстанови сумата от временно прехвърлени през 2012 г. средства в размер на 82 821 лв., а 
останалите средства в размер на 1 880 813 лв. ще бъдат изразходвани за окончателното 
финансиране на дейностите по проекта. 

През 2013 г. се предвижда да бъдат дофинансирани следните дейности: 

1) Дейност 2  Подготовка, организиране и провеждане на широкомащабна 
информационна кампания в цялата страна, насочена към повишаване 
информираността на предприятията и представителите на бизнеса по отношение на 
дейността на бизнеса и органите от НИК. По тази дейност през 2013 г. се предвижда да 
окончателно да се доплатят 42 000 лв. за организиране на специализирани обучения по 
стандартизация. 

2) Дейност 3  Подготовка и отпечатване на информационни и рекламни 
материали. По тази дейност се предвижда да се изплатят направените разходи за 
отпечатване на информационни и рекламни материали за информация на бизнеса за 
значението на стандартите за развитието на предприятията в размер на 59 000 лв. 

3) Дейност 4  Подготовка и провеждане на кампания за популяризиране ролята и 
дейността на БИС, предоставяне на услугите на БИС и популяризиране ролята на 
стандартите. По тази дейност се провежда кампания чрез използване на различни 
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медийни средства – телевизия, радио, вестници, специализирани издания, интернет и 
други. По тази дейност се предвижда да се изплати сума в размер на 179 465 лв. 

4) Дейност 5  Предоставяне на нови услуги за бизнеса чрез организиране на 
Бизнес информационен център и Център за срещи, конференции и обучения. По тази 
дейност през годината предстои да се дофинансират доставките на ДМА (IT оборудване) 
за Центъра за срещи, конференции и обучения в размер на 98 266 лв. 

 Дейността включва: 
 
 - създаване на пълнотекстова база данни и пълен фонд от стандарти в електронен 
формат, за която ще бъдат изплатени 313 436 лв.; 
 - доставка и въвеждане в експлоатация на печатна техника, за която за която ще бъдат 
изплатени 268 750 лв. 

 
5) Дейност 6  Финално проучване от изпълнението на дейностите от проекта. По 

тази дейност ще бъдат изплатени 30 298 лв. 
6) Дейност 8  Разширяване и развитие на интегрираната база данни на БИС. По 

тази дейност предстои да бъдат финансирани разходи за разработка на софтуер за 
автоматично генериране на новите стандарти в електронен формат, разходи за 
усъвършенстване и поставяне в оперативен режим на база данни и разходи за 
организиране на електронен фонд от стандарти. Общият размер на разходите съгласно 
сключения договор е 630 000 лв. 

7) Дейност 10 Провеждане на серия от специализирани обучения на служители и 
експерти от БИС. По тази дейност са включени плащания за обучение на служители от 
БИС и експерти от БИС/ТК от сродна организация - членка на ЕС – AЕNOR, в размер на 
28 306 лв.  

8) Дейност 13 Подпомагане участието на представители на бизнеса в процеса на 
разработване на европейски и международни стандарти и интегриране на БИС в 
европейските и международните организации по стандартизация. По тази дейност до 
28.02.2013 г. са финансирани участието на експерти и делегати в заседания и срещи на 
европейските организации по стандартизация CEN и CENELEC в размер на 28 300 лв.  

9) Дейност 14 Осигуряване на съответствието на българските продукти и услуги с 
международните стандарти за качество чрез интегриране на БИС в европейските и 
международните системи за оценяване на съответствието. По тази дейност съгласно 
сключения договор ще се изразходват средства в размер на 129 192 лв. 

10)  Дейност 18 Одит на разходите по проекта. По тази дейност е предвидено да се 
изразходват средства в размер на 27 200 лв. за извършване на одит по разходите по 
проекта за периода 2010-2013 г.от външен одитор. 

Към разходите по проекта са предвидени да бъдат отчетени 45 000 лв. за възнаграждения и 
социалноосигурителни вноски на експертите за управление и изпълнение на проекта и 
краткосрочните експерти, ангажирани за изпълнение на дейностите по проекта. 

Предвидени са и 1000 лв. за непреки разходи за издръжка на офиса по проекта (канцеларски 
материали, топлоенергия, електроенергия, телефони и др.) 
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Ръководството на Българския институт за стандартизация счита, че с така предлаганият 
проект на бюджет за 2013 г. и с постигнатите цели по проекта по Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, в условията на 
икономическата криза,  институтът ще може през 2013 година да постигне целите и задачите в 
областта на националната стандартизация и да участва в работата на европейските и 
международните организации по стандартизация в подкрепа на интересите на българския 
бизнес. 


