
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

МОН към 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 670 602

(наименование на разпоредителя с бюджет) код от регистъра на бюджетните 
организации в СЕБРА

Университет м  национално и световно стопанство - София код по ЕБК: 1741
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма [ БЮДЖЕТ
(в левове)

П О К А З А Т Е Л И
Годишен 

уточнен план 
2017 г.

ОТЧЕТ  
2017 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:
левови 

сметки и 
СЕЬРА

валутни
сметки

операции в орои 
(в левове и 

валута)

операции 
приравнени на 
касов поток

(а) 0 ) (2) (3) (4) (5) (б)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ 17 030 088 408 716 166 081 1 488 190 197 50 950
1. Данъчни приходи
2. Други приходи 17015 501 406 629 163 994
2. I Приходи и доходи от собственост 17 340 642 428 119 189 986 50 950
; т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции 

нетни приходи от продажбана услуги, стоки и продукция 
приходи от наеми на имущество и земя___________________________

14 787  737 
2  552  800

224  305 
202  496

142 725 
41 652

29  142 
160  844

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

•325 141
470 

-21 960
469 

-22 170“ 210

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

7 587 
7 000

2 087

II. РАЗХОДИ 39 258 738 3 050 156 2 443 996 693 668
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.
2. Други възнаграждения и плащания за персонала 

Оси елни вноски
4. Изд^ i
5. Лихви

21 101 374
1 740 489 
3 700 493 
8 777 313 

71 900

I 683 139 
183 952 
283 126 
815 872 

1 145

I 337 692 
169 203

853 784 
1 145

-300
529

-88 487

345 747
14 220 

283 126 
50 575

в т. ч. външни
6. Социални разходи, стипендии 2 637 434 17 -733 750
в т. ч. стипендии 2 637 434 -733
7.Субсидии
8. Придобиване на нефинансови актииви
9. Капиталови трансфери
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция

1 229 735 82 905 82 905

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

11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи
III. Трансфери 20 577 080 1 695 935 1 036 706
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети
2. Други трансфери

г. ч. временни безлихвени заеми__________
20 577 080 1 036 706

трансфери за отчислени постъпления
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци 
IV. Вноска в бюджета на ЕС

659 229

V. Дефицит / излишък s I - I I  +III - IV (1 651 570) (445 505) (I 24! 200) 1 488 277 705
VI. Финансиране 1 651 570 945 505 1 241 209 (1 488)
1. Външно финансиране

получени външни заеми
погашения по външни заеми
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар, капиталови пазари
пл 1 учени погашения по предоставени кредити от други държави

ации с др. ЦК и финансови активи ______
. * атьк 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 книжаот бюдж. предприя
6. Друго вътрешно финансиране I 320 688 1 434 824 -88 400

операции по вътрешен дълг и финал, активи- нето 
друго финансиране -1 296 459 1 320 688 -88 400 -9 225 -16 511

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

-114 998 
541 228

2 521 799

541 228 
-484 554 -23 639

541 228 
-452 584 -8 331

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

anell@unwe.bg
(e-mail)

06.02.2017г.
(дата)

mailto:anell@unwe.bg


ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

МОН КЪМ 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 670 602

(наименование на разпоредителя с бюджет) код от регистъра на бюджетните 
организации в СЕБРА

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

финансово-правна форма [ 33 \{ужди средства
(в левове)

П О К А З А Т Е Л И
Годишен 

уточнен план 
2017 г.

ОТЧЕТ  
2017 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) (3) (4) (5) (6)

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 недакьчни приходи
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи
3. Помощи и дарения от страната
4. Помощи и дарения от чужбина

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

11. РАЗХОДИ
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.
2. Други възнаграждения и плащания за персонала
3. Оси' 'елки вноски
4. Изд, 1

-

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

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

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 - 1 1  +III - IV
VI. Финансиране
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 ...----------------

>ации с др. ЦК и финансови активи 
, атьк 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 374 374

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето ----------------------- ..... 374друго финансиране 374
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

-674

274 385 
-274 085

274 385 
-274 085 

-674

-674

674
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)

anell@unwe.bg
(e-mail)

ИЗГОТВИЛ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

02/8 1 9 5 ^ / У  А
(слу^^бци  п^елефони)

03.02.2017г.
(дата)

/ О у

:ta Хршжбва д.ик.н. Стати Статен

mailto:anell@unwe.bg


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

МОН КЪМ 31.1.2017 г.
(наименование на разпоредителя с  бюджет)

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

финансово-правна форма 96 СЕС-ДЕС

ЕИК/БУЛСТАТ

код от регистъра на бюджетните 
организации в СЕБРА

(в левове)

П О К А З А Т Е Л И
Годишен 

уточнен план 
2017 г.

ОТЧЕТ  
2017 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:
левови 

сметки и 
СЕЬРА

валутни
сметки

операции в брои 
(в левове и 

валута)

операции 
приравнени на 
касов поток

(а) 0) (2) (3) (■f) (5) (6)

1. 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 - -- - - -  - ---------------------

II. РАЗХОДИ 94 749 4 028 88 400 1 174 1 147

]. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.
2. Други възнаграждения и плащания за персонала
3. Оси' ’ телни вноски
4. Изд л
5. Лихви

1 765 
600 
340 

4313

1 378 
555

2 095 669 1 174

387
45

340
375

в т. ч. външни
6. Социални разходи, стипендии 87 731 87 731
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 непредвидинн 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 - 1 1 +III - IV (94 749) (4 028) (88 4001 (1 174) (1 147j

VI. Финансиране 94 749 4 028 88 400 1 174 1 147

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
/>ации с др. ЦК и финансови активи 

кггьк 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 94 749 4 028 88 400 1 174 1 147

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето
- ........................ - -друго финансиране 94 749 4 028 88 400 1 174 1 147

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 (+/-) -----

anell@unwe.bg
(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ:

0 2 /8 1 9 5 6 ^ /4 ^  95Г2О |  ' '  / 'Х Ч
(с.‘1ух^ерни.те]1ефони)

mailto:anell@unwe.bg


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

МОН към 31.1.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

финансово-правна форма 9 7 СЕС-ДМП

ЕИК/БУЛСТАТ

код от регистъра на бюджетните 
организации в СЕБРА

(в левове)

П О К А З А Т Е Л И
Годишен 

уточнен план 
2017 г.

ОТЧЕТ  
2017 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:
левови 

сметки и 
СЕБРА

валутни
сметки

операции в брой 
(в левове и 

валута)

операции 
приравнени на 
касов поток

(а) (1) (2) (3) (-*) (5) (6)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ
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
4. Помощи и дарения от чужбина

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

II. РАЗХОДИ 9 461 2 273 7 188
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.
2. Други възнаграждения и плащания за персонала
3. Оси»" телни вноски
4. Изд 4
5. Лихви

9461 2 273

---------

- - 7 188

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. Трансфера 2 087 2 087
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети
2. Други трансфери
в т. ч. временни безлихвени заеми

2 087 2 087 ------  --
---------------

трансфери за отчислени постъпления
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
IV. Вноска в бюджета иа ЕС
V. Дефицит /  излишък = 1-11 +111 - IV (7 374) (186) (7 188)

VI. Финансиране 7 374 186 7 188

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

>ации с др. ЦК н финансови активи 
.атък 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

7 374 186
-------------------------

7 188
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 7 374 186 7 188

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 (+/-)

anell@unwe.bg
(e-mail)

ИЗГОТВИЛ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

mailto:anell@unwe.bg


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

МОН към 31.1.2017 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 98 СЕС-КСФ

ЕИК/БУЛСТАТ 000 670 602

код от регистъра на бюджетните 
организации в СЕБРА

(в левове)

П О К А З А Т Е Л И
Годишен 

уточнен план 
2017 г.

ОТЧЕТ  
2017 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

левови 
сметки и 
СЕБРА

валутни
сметки

операции в брои 
(в левове и 

валута)

операции 
приравнени на 
касов поток

(а) ( 1 ) (2) т (б>

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 недакъчни приходи
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи
3. Помощи и дарения от страната 

Помощи и дарения от чужбина
II. РАЗХОДИ 144 482 129 598 15 364

1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 
Други възнаграждения и плащания за персонала

3. Оси
4. Изщ
5. Лихви

злни вноски

43 637 
7 351 
6 328 

11 326

35 562 
6 390

II 326

8 075
961 

6 328

в т. ч. външни
6. Социални разходи, стипендии 76 320
в т. ч. стипендии 76 320
7.Субсидии

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 1 574 620 1 574 620
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети
2. Други трансфери _  

т. ч. временни безлихвени заеми
1 574 620 1 574 620

трансфери за отчислени постъпления
. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци

IV. Вноска в бюджета на ЕС
V. Дефицит / излишък = 1-11 +III - IV 1 430 138 1 445 022 480

VI. Финансиране (1 430 138) (I 445 022) 15 364

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

учени погашения по предоставени кредити от други държави
рации 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 
. 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 -I 430 138 -1 445 022 15 364

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 
друго финансиране -1 430 138 -1 445 022 -480

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

. ч. покупко-продажба на валута (+/-)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Антоанелма Хрйстова д.ик.н. Стати Статев


