
LI ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

МОН към 31.3.2016 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Университет за нациоиално и световно стопанство - София код по ЕБК: 1741

ЕИК/БУЛСТАТ

код от регистъра на бюджетните 
организации в СЕБРА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма [ БЮДЖЕТ

П О К А З А Т Е Л И
Годишен 

уточнен план 
2016 г.

О ТЧЕТ  
2016 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) (4) (V (6)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ 18 879 607 6 715 414 6 015 383 -2 583 225 116 808
1. Данъчни приходи
2. Други приходи 18 879 607 6 713 014 6 013 883 -2 582 325 116 808
2.1 Приходи и доходи от собственост 19 086 507 6 780 317 6 081 713 581 796 116 808
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции

нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 16 528 902 6 179 346 5 941 613 120 925 116 808
приходи от наеми на имущество и земя 2 557 000 600 951 140 080 460 871

2.2 Приходи от такси

-206 900
521

__  -67 824

-------------------------2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 521
2.4 Други неданъчни приходи -68 351 ______________ -2 529 ---------
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи
3. Помощи и дарения от страната

------- -----  - -
2 400 1 500 ---------------  - 900

- - -  -4. Помощи и дарения от чужбина
П. РАЗХОДИ 40 402 651 8 904 731 7 109 547 -220 287 2 015 471
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 20 869 074 

1 972 193 
3 477 358

5 129 049 4 099 385 -712 1 030 376 
37 1472. Други възнаграждения и плащания за персонала 356 032 

833 653
______ „ 315 393

2 188 305

3 492
'>4гурителни вноски --------------------------

-223 892
833 653 
114 295фъжка 10 125 316 2 078 708

5. Лихви 112 500 29 343 29 343
в т. ч. външни
6. Социални разходи, стипендии 2 211 864 302 592 301 767 825
в т. ч. стипендии 2 211 864 302 592 301 767 825
7.Субсидии

'1 634 346 175 354 175 354

_________________
------------------------- - -  -

8. Придобиване на нефинансови ак ти в и
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. Т р а н с ф е р и 19 828 175 4 820 645 2 907 038 9 063 -2 014 1 906 558
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети

_  19 828 175 2914  087 “  2 907 038 -  -  '2. Други трансфери 9 Щ _____ -2014
в т. ч. временни безлихвени заеми

трансфери за отчислени постъпления
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци 1 906 558 1 906 558
IV. Ввоска в бюджета ва ЕС
V. Дефицит /  излишък =  1 - 1 1 + П 1 - IV (I 694 869) 2 631 328 1 812 874 9061 801 498 7 895

VI. Финансиране 1 694 869 (2 631 328) (1 812 874) (9061) (80! 4981 (7 895)
1. Външно финансиране

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

J  '  получени погашения по предоставени кред ити от други държави -----------
операции с др. ЦК и финансови активи

— ------------- --остатък в лв.рави. 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

~ -I 881 130 -796 689 ""-19ГГ9Т -640 477 46 874 -7 895
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предпршг
6. Друго вътрешно финансиране

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето
друго финансиране -I 881 130 -796 689 -195 191 -640 477 46 874 -7 895

7 .Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци -207 288
1 461 472

2 321 815

-207 288
1 461 472 

" -897 047

2 321815 
-4 513 591

-207 288

-66 МО

2 321815 
-4 513 591 

"847 491

1~4бТ 472 
" _  -820 266

-~9 790

-1067Г

-837~70Т

-

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

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

anell@unwe.bg
(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ:

05.04.2016г.
(дата) 

^  /

проф. о.ик.н. Стати С тате в

mailto:anell@unwe.bg


МОН към 31.3.2016 Г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Университет за няцнонално и световно стопанство - София код по ЕБК: 1741

ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правпа форма 33_____ flyxcdu средства

код от регистъра на бюджетните 
организации в СЕБРА

(в левове)

П О К А З А Т Е Л И
Г одншен 

уточнен план 
2016 г.

О ТЧЕТ  
2016 г.

ОТЧЕТНИ ДАНН И  ЗА:
левови 

сметки и 
СЕБРА

валутни
сметки

операции в  брой 
(в левове и

операции 
приравнени на 
касов поток

(а) ( 1) (2) 0 ) (*) (V (б)

L СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ
1. Данъчни приходи
2. Други приходи
2.1 Приходи и доходи от собственост

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
IL РАЗХОДИ
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.
2. Други възнаграждения и плащания за персонала 
3 ^  - игурителни вноски 

«ръжка____________
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 непредвидими и неотложни разходи
III. Трансфери
Г 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
VL Финансиране
1. Външно финансиране

получени външни заеми
погашения по външни заеми
държавни /общински/ ЦК емишрани на м/нар, кагоггалови 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 бенифициенти
възстановени суми по заеми от крайни бенифициекги

4. Приватизация на дялове, акции и участия_______________________
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предпршг
6. Друго вътрешно финансиране 27 568 1 104

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето
друго финансиране 27 568 26 464 1 104

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
8._Наличности в началото на периода______________
9 Наличности в края на периода____________________
|0 .  Преоценка на валутни наличности_______________
П . Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка” от предх. период 
\ 2 . Депозити и сметки консолидирани в “Единната сметка" в края на периода 
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетьлмент

-964

225 937 
-252 541

225 937 
-252 541" 

’ 140

-964

-140

anell@unwe.bg
(e-mail)

ИЗГОТВИЛ

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ

05.04.2016Г.
(дата)

проф. 0-UK.H. Стати Статев

mailto:anell@unwe.bg


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

МОН към 31.3.2016 Г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Университет за няционалио и световно стопанство - София код по ЕБК*. 1741

ЕИК/БУЛСТАТ

код от регистъра на бюджетните 
организации в СЕБРА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма [ 96 СЕС-ДЕС

П О К А З А Т Е Л И
Годишен 

уточнен план 
2016 г.

О ТЧЕТ  
2016 г.

ОТЧЕТНИ ДАНН И  ЗА:
левови 

сметки и
СЕБРА

валутни
сметки

операции в брой 
(в левове и 

во/ivma)

операции 
приравнени на 

касов поток
(а) (1) (2) О) (*) (5) (б)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ 77 873 -73 278 -73 278
I. 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

"  77~873 _  ~ 3 3  278
—  —  - - -4. Помощи и дарения от чужбина -73 278

11. РАЗХОДИ 1 664 236 362 711 39 339 309 788 5 689 7 895
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 38 000 4 111 3 224 887
2. Други възнаграждения и плащания за персонала 113 085 

20 718 
304 728

28 246 
1 780 

21 110

24 716 770 2 760 
I 780

|_ 2 468
3 ^  'игурителни вноски

II 399хръжка 1 554 5 689
5. лихви
в т. ч. външни
6. Социални разходи, стипендии 1 180 705 307 464 307 464
в т. ч. стипендии
7.Субсидии

7 000
_  .. —  . . . . ........... ......... —

-

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 непредвндини и неотложни разходи
III. Трансфери 47 783 -233 756 -1098 -257 431 2014 22 759
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети

I  47 783 -233 756 _  -1098 -257 431 То 14 ""22 7592. 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 - 1 1 +III -  IV (1 538 580) (669 745) (40 437) (640 4971 (3 675) 14 864

VL Финансиране 1 538 580 669 745 40 437 640 497 3 675 (14 864)

1. Външно финансиране
получени външни заеми
погашения по външни заеми
държавни /общински/ ЦК еметирани на м/нар. капиталови пазари
получени погашения по предоставени кред и т  от други държави
операции с др. ЦК и финансови активи
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период
нали чност 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

Г538 580 669 745 46 527 ~ 640477 Т з"9! -14 864
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприя
6. Друго вътрешно финансиране

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето
друго финансиране 1 538 580 669 745 46 527 640 477 -2 395 -14 864

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци

... __ -------

“ '^6090

------------------------1 --------- ----------- — -■

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 20 6 070

в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) -4 890 4 890

anell@unwe.bg
(e-m ail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

05.04.2016г.
(дата)

' М

проф. д.ик.н. Стати Статев

mailto:anell@unwe.bg


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

МОН към 31.3.2016 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Университет м  национялно н световно стопанство - София код по ЕБК: 1741

ЕИК/БУЛСТАТ

код от регистъра на бюджетните 
организации в СЕБРА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финанеово-правна 98 СЕС-КСФ

П О К А З А Т Е Л И
Годишен 

уточнен план 
2016 г.

ОТЧЕТ  
2 0 1 6  г .

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:
левови 

сметки и
СЕБРА

валутни
сметки

операции в брой 
(в левове и 

валута)

операции 
приравнени на 
касов поток

(а) 0 ) (2) (3) (S) (6)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ
1. Данъчни приходи
2. Други приходи
2.1 Приходи и дохода 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
IL РАЗХОДИ
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.

------------------------
----------  -2. поуги възнаграждения и плащания за персонала — —  - —

хурителни вноски

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

----------------- —ч j  дръжка 
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
Ш. Трансфера -22 759 -22 759
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети --------------------- --

L  ~ *22 759 _ _ . _ _ --------------------
-----------------------

_ *22 7592. 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 (22 759) [22 750)

VI. Фвнавевране 22 759 22 759
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. равнпо 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 Д1
предоставени заеми към крайни бенифициенти
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти

4. Приватизация на дялове, акции и участия

22 759
—  - — —  - ------------- --------

~  ~22 759
S. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предпркя
6. Друго вътрешно финансиране

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

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

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

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

aneli@unwe.bg
(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ

05.04.2016г.
(дата)

проф. д.ик.н. Стати Статев

mailto:aneli@unwe.bg

