
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

МОН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Университет за наинонално и световно стопанство - София

■съм! 29 .2 .2016 ,' 

код по ЕБК:

ЕИК/БУЛСТАТ

1741

код от регистъра на бюджетните 
организации в СЕБРЛ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правно форма БЮДЖЕТ

П О К А З А Т Е Л И
Годишен 

уточнен план 
2016 г.

О Т Ч Е Т  
2016 г.

ОТЧЕТНИ ДАНН И  ЗА:
левови 

сметки и
СЕБРА

валутни
сметки

операции в брой 
(в левове и 

валута)

операции 
приравнени на 

касов поток
(а) (I) (2) т <*) (5) (6)

I. С О БС ТВ ЕН И  ПРИХОДИ И П О М О Щ И 18 879 607 5 273 509 4 808 087 -2 385 917 79 507
1. Данъчни приходи
2. Други приходи 18 879 607 5 271 409 4 806 587 -2 385 317 79 507
2 .1 Приходи и доходи от собственост 19 086 507 5 284 323 4 819 629 385 187 79 507
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции 

нетни приходи от продажба науслуги, стоки и продукция 
приходи от наеми на имущество и земя

16 528 902 
2 557 000

4 875 846 
408 457

4 724 252 
95 357

------  __ "72 087 
313 100

79 507

2.2 Приходи от такси
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви
2.4 Други неданъчни приходи
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи

-206 900
282 

-13 1%
282 

-13 324 -2 130

3. Помощи и дарения от страната
4. Помощи и дарения от чужбина

2 100 1 500 600

И. РАЗХОДИ 40 296 017 6 012 226 4 809 730 -148 687 1 351 183
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.
2. Други възнаграждения и плащания за персонала
3. '  "урителии вноски
4. ъжка
5. Лихви

20 869 074 
1 965 212 
3 477 358 

10 025 663 
112 500

3 463 710 
262 399 
559 622 

1 329 465 
19 654

2 772 785 
235 650

1 404 865 
19 654

-712 
3 492

-152 067

691 637 
23 257 

559 622 
76 667

в т. ч. външни
6. Социални разходи, стипендии 2 211 864 213 482 212 882 600
вт. ч. стипендии 2 211 864 213 482 212 882 600
7.Субсидии
8. Придобиване на нефинансови актииви
9. Капиталови трансфери
] 0. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция

1 634 346 163 894 163 894

в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв
постъпления от продажби на държавния резерв (-) -

11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи
III. Трансфери 19 721 541 3 202 956 1917 141 9 122 -2 073 1 278 766
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети
2. Други трансфери
в т. ч. временни безлихвени заеми

19721 541 1 924 190 1 917 141 9 122 -2 073

трансфери за отчислени постъпления
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци 1 278 766 1 278 766
IV. Вноска в бюджета на ЕС
V. Дефицит/ излишък = 1-11 +III - IV (1 694 869) 2 464 239 1 915 498 9 120 532 531 7 090

VI. Финансиране 1 694 869 (2 464 239) (1 915 498) (У 120) (532 531>
1. Външно финансиране

получени външни заеми 
погашения по външни заеми
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари 
получени погашения по предоставени кредити от други държави 
операции с др. ЦК и финансови активи

—
- -------

остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период
----------------------наличности в лв. равн по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи
3. Възмездни средства

предоставени
възстановени - -  -

-нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен д  
предоставени заеми към крайни бенифициентн 
възстановени суми по заеми от крайни бенифициентн

- -  - ------

4. Приватизация на дялове, акции и участия
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприя
6. Друго вътрешно финансиране -I 881 130 -307 462 -93 644 -246 345 39617 -7 090

операции по вътрешен дълг и финан, активи* нето 
друго финансиране -1881130 -307 462 -93 644 -246 345 "39617 -7 090

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
8. Наличности в началото на периода 
9 Наличности в края на периода
10. Преоценка на валутни наличности
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предм. период
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент

-207 288
1 461 472

2 321 815

1 461 472 
-1261495

2 321 815 
-4 678 569

-26 291

2 321 815 
-4 678 569 

561 191

1 461 472 
-1 224 236

-11

-10 968 

-561 180
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)

anell@uime.bg
(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ:

02.03.2016г.
(дата)

проф. д.ик.н. Стати Статев

mailto:anell@uime.bg


ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗИЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

МОН към 29.2.2016 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 670 602

(наименование на разпоредителя с бюджет) код от регистъра на бюджетните

Университет за национално и световно стопанство - София код по ЕБК: 1741
организации в СЬБРЛ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) > г
ф и н а н с о в о -п р а в н а  ф о р м а 33 Чуж ди средст ва

П О К А З А Т Е Л И
Годишен 

уточнен план 
2016 г.

О Т Ч Е Т  
2016 г.

ОТЧЕТНИ ДАНН И  ЗА:
левови 

сметки и 
СЕБРА

валутни
сметки

операции в брой 
(в левове и 

валута)

операции 
приравнени на 
касов поток

(а) (1) (2) (V (V (5) (б)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ
1. Данъчни приходи
2. Други приходи
2.1 Приходи и доходи от собственост
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции 

нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 
приходи от наеми на имущество и земя

. ... .
- ---------

2 .2 Приходи от такси
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви
2.4 Други неданъчни приходи
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи
3. Помощи и дарения от страната
4. Помощи и дарения от чужбина -

И. РАЗХОДИ
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.
2. Други възнаграждения и плащания за персонала
3. О  оителни вноски
4. V. ,кка
5. Лихви
в т. ч. външни
6. Социални разходи, стипендии
в т. ч. стипендии
7.Субсидии
8. Придобиване на нефинансови актииви
9. Капиталови трансфери
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв

постъпления от продажби на държавния резерв (-)
11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи
III. Трансфери
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети
2. Други трансфери
в т. ч. временни безлихвени заеми

трансфери за отчислени постъпления
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
IV. Вноска в бюджета на ЕС
V. Дефицит / излишък = 1 -11+III - IV
VI. Финансиране
1. Външно финансиране

получени външни заеми 
погашения по външни заеми
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари 
'олучени погашения по предоставени кредити от други държави 

юрации с др. ЦК и финансови активи 
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период 
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода

.

- - - - - - -

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи
3. Възмездни средства

предоставени
възстановени
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен д: 
предоставени заеми към крайни бенифициенти 
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти

—  - -

4. Приватизация на дялове, акции и участия
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприя
6. Друго вътрешно финансиране 26 194 25 338 856

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 
друго финансиране 26 194 ” 25 338 ----- ------------ 856

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
8. Наличности в началото на периода 
9 Наличности в края на периода
10. Преоценка на валутни наличности
11 Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетьлмент

-716

225 937 
-251 415

225 937 
-251 415 

140

-716

-140
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)

anell@unwe.bg
(e-mail)

ИЗГОТВИЛ

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ:

mailto:anell@unwe.bg


ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

МОН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Университет за иацнонално и световно стопанство - София

към 31.1.2016 р. 

код по ЕБК:

ЕИК/БУЛСТАТ

1741

код от регистъра на бюджетните 
организации в СЕБРА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма
У

96 СЕС-ДЕС

П О К А З А Т Е Л И
Годишен 

уточнен план 
2016 г.

О ТЧЕТ  
2 0 1 6  г .

ОТЧЕТНИ ДАН Н И  ЗА:
левови 

сметки и
СЕБРА

валутни
сметки

операции в брой 
(в левове и 

валута)

операции 
приравнени на 
касов поток

(а) (1) (2) (3) (Ч* (5) (б)

1. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ 77 873 -37 759 -37 759
1. Данъчни приходи
2. Други приходи
2.1 Приходи и доходи от собственост
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции 

нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 
приходи от наеми на имущество и земя

. _ ------ ... . . . .

2.2 Приходи от такси
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви
2.4 Други неданъчни приходи
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи
3. Помощи и дарения от страната
4. Помощи и дарения от чужбина 77 873 -37 759 -37 759
И. РАЗХОДИ 1664 236 232 471 35 949 184 507 4 925 7 090
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.
2. Други възнаграждения и плащания за персонала
3. 0<',*гурителни вноски
4. \ .жка
5. Лихви

38 000 
113 085 
20 718 

304 728

2 699 
27 296 

1 422 
17 337

2 117 
23 908

9 924

770

20 4 925

582
2618
1 422
2 468

в т. ч. външни
6. Социални разходи, стипендии 1 180 705 183 717 183 717
в т. ч. стипендии
7.Субсидии
8. Придобиване на нефинансови астииви
9. Капиталови трансфери
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция

7 000

в т .ч . плащания за попълване на държавния резерв
постъпления от продажби на държавния резерв (-)

11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи
111. Трансфери 47 783 6 644 1021 -19 209 2 073 22 759
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети
2. Други трансфери
в т. ч. временни безлихвени заеми

47 783 6 644 1 021 -19 209 2 073 22 759

трансфери за отчислени постъпления
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
IV. Вноска в бюджета на ЕС
V. Дефнцнт / излишък = 1-11 +III - IV (1 538 580) (263 586) (34 928) (24] 475) (2 852; 15 669

VI. Финансиране 1 538 580 263 586 34 928 241 475 2 852
1. Външно финансиране

получени външни заеми 
погашения по външни заеми
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари 
получени погашения по предоставени кредита от други държави 

перации с др. ЦК и финансови активи 
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период 
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода

-----------  ----- - - ... ... .  .

----- -

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи
3. Възмездни средства

предоставени
възстановени
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и п ре оформен д  
предоставени заеми към крайни бенифициенти 
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти

-
- ---------------

4. Приватизация на дялове, акции и участия
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предпршг
6. Друго вътрешно финансиране 1 538 580 263 586 35 128 246 345 -2218 -15 669

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 
друго финансиране 1 538 580 263 586 35 128 246 345 -2 218 -15 669

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
8. Наличности в началото на периода 
9 Наличности в края на периода
10. Преоценка на валутни наличности
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетьлмент -200 -4 870 5 070

в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)

aneH@unwe.bg
(e-mail)

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ

02/8195636 02/8195220
(служебни телефони)

j  ^  
Аптоане.гю Христова

РЪКОВОДИТЕЛ

02.03.2016Г.
(оата)

Vr - .  
п/юф. О.ик. и. Стати Статев

mailto:aneH@unwe.bg


ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

ЕИК/БУЛСТАТ

код от регистъра на бюджетните 
* л организации в СЕБРА

 ̂ н* у

(в левове)

П О К А З А Т Е Л И
Годишен 

уточнен план 
2016 г.

О Т Ч Е Т  
2016 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

левови 
сметки и
СННРА

валутни
сметки

операции в брои 
(в левове и 

валута)

операции 
приравнени на 
касов поток

(а) (1) (2) (V (4) (5) (6)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ
1. Данъчни приходи
2. Други приходи
2.1 Приходи и доходи от собственост
вт. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции -------------------------

нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 
приходи от наеми на имущество и земя

2.2 Приходи от такси
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви
2.4 Други неданъчни приходи
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи

.

3. Помощи и дарения от страната
4. Помощи и дарения от чужбина
II. РАЗХОДИ
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.
2. Др- възнаграждения и плащания за персонала
3. 0  /ггелни вноски
4. Издръжка
5. Лихви
в т. ч. външни
6. Социални разходи, стипендии
в т. ч. стипендии
7.Субсидии
8. Придобиване на нефинансови актииви
9. Капиталови трансфери
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция

-

в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв
---------  ------- ------постъпления от продажби на държавния резерв (-)

11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи
III. Трансфери -22 759 -22 759

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети
2. Други трансфери
в т. ч. временни безлихвени заеми

-22 759 -22 759

трансфери за отчислени постъпления
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
IV. Вноска в бюджета на ЕС
V. Дефицит /  излишък = 1-11 +III - IV (22 759) (22 i
VI. Финансиране 22 759 22  759

1. Външно финансиране
получени външни заеми ------------- --
погашения по външни заеми
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари

<лучени погашения по предоставени кредити от други държави . . . . . .
перации с др. ЦК и финансови активи 

остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период - -

наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи
3. Възмездни средства

предоставени
възстановени
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен д - - -  ---------- ..............  -

---------------
предоставени заеми към крайни бенифициентн
възстановени суми по заеми от крайни бенифициентн

4. Приватизация на дялове, акции и участия
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприя
6. Друго вътрешно финансиране 22 759 22 759

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето - - - - - -
22 759друго финансиране

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
8. Наличности в началото на периода 
9 Наличности в края на периода
10. Преоценка на валутни наличности
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент

-

в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)

anell@unwe.bg
(e-mail)

ИЗГОТВИЛ;

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

02/8195636 02/8195220
(служебни телефони)

02.03.2016г.
(оата)

Антоане.гча Христова
РЪКОВОДИТЕЛ: ' ' '  '

проф. д.ик.н. Стати Статеа

МОН към 29.2.2016/:
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Университет за националио н световно стопанство - София код по ЕБК: 1741
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 98 СЕС - КСФ

mailto:anell@unwe.bg

