
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ'

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за изпълнението на приходите и разходите 
за периода 01 .01 .-31 .12.2015г. 

по бюджета на УНСС и поделения

Бюджетът на УНСС и поделения за 2015г. е приет на заседание на 
Академичен съвет на 11.02.2015г.

Актуализирания бюджет на УНСС и поделения за 2015 г. е приет на 
заседание на Академичен съвет на 02.12.2015 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на УНСС и поделения 
за 2015г. е изготвен на основание указания на МФ по ДДС №20 от 2004г., 
ДДС № 09/2008г., ДДС № 06/2008г., ДДС № 4/01.04.20Юг., ДДС № 
12/18.12.2013 г.; ДДС № 13/20.12.2013 г.; ДДС № 14/30.12.2013 г., ДДС № 
2/02.04.2015г., ДДС 6/29.06.2015, ДДС11/28.09.2015 г. и 
ДДС 15/21.12.2015г.

В отчета за касовото изпълнение на бюджета на УНСС и поделения 
към 31.12.2015 г. са обобщени отчетите за касовото изпълнение на 
бюджета на УНСС и следните поделения:

1. Поделение “Студентски столове и общежития” - ПССО
2.Отделение “Институт за следдипломна квалификация”- ИСК
3. Издател ски комплекс
4.Регионален център за дистанционно обучение -  Хасково
5.Институт за развитие на предприемачеството -  ИРП
6.Стол-ресторант при УНСС

Размерът на субсидията е определен с приетия Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2015 г., Закона за публичните финанси, 
ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на 
Република България за 2015 г., субсидия -  18 448 200 лв.

Направени са промени по бюджета както следва:
- Писмо № 0409-60/20.04.2015г. -намаление на субсидията с 

/-/ 18 850 лв. в намаление на разходите за Издръжка с /-/ 18 850 
лв.;



- Писмо № 0409-70/13.05.2015г. - намаление на субсидия 
/-/ 463 лв. в намаление на разходите за Издръжка с /-/ 463 л в . \ ^ , ш

- Писмо № 0409-98/20.07.2015г. - увеличение на субсидиятаС~ 
/+/1 262 520 лв. в увеличение на капиталовите разходи с 
/+/ 1 262 520 лв. ;

- Писмо № 0409-112/12.08.2015г.-увеличение на субсидията с 
/+/151 440 лв. в увеличение на капиталовите разходи с 
/+/ 151 440 л в .;

- Писмо № 9104-71/31.08.2015г.-увеличение на субсидията с 
/+/54 576 лв. в увеличени на разходите за издръжка с 54 576 лв. ;

- Писмо № 0409-168/11.11.2015г.-увеличение на субсидията с 
/+/128 лв. в увеличени на разходите за издръжка с 128 лв. ;

- Писмо № 0409-177/19.11.2015г.-увеличение на субсидията с 
/+/623 лв. в увеличени на разходите за издръжка с 623 лв. ;

- Писмо № 0409-187/02.12.2015г.-намаление на субсидията с 
/-/1 079 лв. в намаление на разходите за издръжка с 1 079лв.;

- Писмо № 0409-180/12.12.2015г.-намаление на субсидията с 
/-/8 813 лв. в намаление на разходите за издръжка на научна или 
художествено-творческа дейност с 8 813лв. ;

Получената субсидия за 2015 г. за УНСС е 100% или 19 888 282 лв.
Спазен е раздел X и т.59 от ДДС № 01/23.06.2003 г. във връзка с 

трансфера за поети осигурителни вноски.
На основание писмо № 91-00-502/08.07.2004 г. на МФ Дирекция 

“Държавно съкровище”, УНСС и неговите подведомствени разпоредители 
са включени в Системата за Електронни Бюджетни Разплащания /СЕБРА/, 
считано от 01.08.2004 г. На това основание дължимата субсидия на 
поделенията на УНСС е залагана в лимитите за плащания, която към 
31.12.2015 г. е 1 569 600 лв.

Реализираните приходи за периода са 93,65% от годишния план. 
Приходите са основно от такси за кандидат студентски изпити, такси за 
обучение на студенти -  бакалаври, магистри, чуждестранни студенти, 
докторанти, продажба на продукция (учебници и др.) и полиграфически 
услуги; наеми на имущество; от дарения; приходи от студентски столове и 
общежития и други.

Разходите се отчитат по Единната Бюджетна Класификация за 2015 
г. и са свързани с основната дейност на УНСС и поделения -  обучение на 
студенти и докторанти и други. Приоритетните разходи са за изплащане 
на работните заплати на персонала и осигурителни вноски от работодател, 
изплащане на стипендии на студенти и докторанти; разходи за ел.енергия, 
топлоенергия, вода, телефон. Разходите за периода представляват 93,08% 
от плануваните годишни разходи.



Във формуляр Б-3, ЕСФ-З-КСФ и ДЕС към 31.12.2015 г. са отче

по § 61-01 “Получени трансфери” в размер на /-/14 252 лв. в т.ч.:
-  трансфери за стипендии ЦЕЕПУС, стипендии по международни 
спогодби от МОН и пътни ЦЕЕПУС от МОН в размер на 2 458 лв.;
-  трансфери по договори с МОН фонд НИ в размер на /-/893 лв.;
-  трансфери по договори с МОН фонд НИ за ИСК в размер на 

/-/15 000 лв.;
по § 62-02 “Предоставени трансфери” сума в размер на 120 938 лв. 

предоставени трансфери по договори ОП „Развитие на човешките ресурси“ 
и по международни проекти от УНСС;

по § 88-03 „Събрани средства и извършени плащания за сметка на 
други бюджети, сметки и фондове (+/-)“ сумата от /-/32 859 лв. на УНСС и 
поделения представлява разликата между предоставените средства по ОП 
„Развитие на човешките ресурси“ и по международни проекти за 2015 г. и 
действително извършените разходи, както следва:

по § 62-01 “Получени трансфери” -  221 533 лв.в т.ч.: сума в размер 
на 100 595 лв. получени трансфери по договор с МОН за съфинансиране по 
международен проект; сума в размер на 120 938 лв. предоставени 
трансфери по договори ОП „Развитие на човешките ресурси“ и по 
международни проекти от УНСС;

по § 62-02 “Предоставени трансфери” сума в размер на 12 935 лв. 
възстановен непризнат разход по проект по ОП „Развитие на човешките 
ресурси“;

по § 63-01 “Получени трансфери” сума в размер на 4 543 383 лв. в
т.ч.:

-  трансфери на средства по ОП от МОН за УНСС в размер на 3 612 
734 лв.;

-  трансфери на средства от Агенция по заетостта „Аз мога повече" за 
ИСК в размер на 7 000 лв.;

-  трансфери на средства по програма Еразъм от ЦРЧР в размер на 
915 826 лв.;

-  трансфери на средства по секторна програма „Леонардо Да Винчи“ 
от ЦРЧР в размер на 7 823 лв.;

по § 63-02 “Предоставени трансфери” сума в размер на 21 374 лв. 
преведени от ИСК на Регионален инспекторат но образованието 
Благоевград и Областна администрация Перник по договори;

Приходи по международни проекти от чужбина в размер на 583 588 
лв., курсови разлика в размер на /-/ 529 лв. и приходи от лихви 9 лв.

Извършени разходи -  5 346 534 лв. в т.ч.: за ОП РЧР -  3 678 186 лв. и 
за международни проекти- 1 668 348 лв.



по § 89-03 „Суми по разчети за поети осигурителни внос 
данъци“ -  89 219 лв. в т.ч.шреведени за 2014 г. — 118 069 лв. и дължи! 
2015 г . - 207 288 лв.

по § 93-00 „Друго финансиране“ -  сума в размер на 2 526 962 лв.
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