
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

МОН към 31.1.2016 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 670 602

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

Университет за национал но и световно стопанство - София кол по ЕБК: 1741
организации в СЕБРА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма БЮ ДЖЕТ
(в левове)

П О К А З А Т Е Л И
Годишен 

уточнен план 
2016 г.

О ТЧ Е Т  
2016 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) (3) (4) (V (б)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ 235 050 18 992 165 916 50 142
1. Данъчни приходи
2. Други приходи 233 550 17 492 165 916 50 142
2.1 Приходи и доходи от собственост 253 104 37 176 165 786 50 142
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции

нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 70 934 -8 849 29 641 50 142
приходи от наеми на имущество и земя 182 150 46 005 136 145

2.2 Приходи от такси
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 141 141
2.4 Други неданъчни приходи -19 695 -iw 1 30

2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи
3. Помощи и дарения от страната 1 500 1 500
4. Помощи и дарения от чужбина
II. РАЗХОДИ 3 079 567 2 457 679 -66 313 688 201
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 1 743 148 1 402 345 340 803
2. Други възнаграждения и плащания за персонала 167 491 147 645 2 227 17619
3. ^  '«гурителни вноски 279 636 279 636
4 ьжка 577 572 596 569 -69 140 50 143
5. Лихви 9 873 9 873
в т. ч. външни
6. Социални разходи, стипендии 155 230 154 630 600
в т. ч. стипендии 155 230 154 630 600
7. Субсидии
8. Придобиване на нефинансови актииви 146617 146617
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 1 637 908 989 049 9 063 -2 073 641 869
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети
2. Други трансфери 996 039 989 049 9 063 -2 073
в т. ч. временни безлихвени заеми

трансфери за отчислени постъпления
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци 641 869 641 869
IV. Вноска в бюджета на ЕС
V. Дефицит / излишък = 1-11 +III - IV (1 206 609) (1 449 638) 9 063 230 156 3810
VI. Финансиране 1 206 609 1 449 638 (9 063) (230 156) (3 810)

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

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 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. нредприя
6. Друго вътрешно финансиране -178 263 -54 153 -118 814 -1 486 -3 810

операции по вътрешен дълг и финан. активи- пе т
друго финансиране -178 263 -54 153 -118 814 -1486 -3 810

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
8. Наличности в началото на периода 1461472 1 461 472
9 Наличности в края на периода_________________________________ -1 441 405 -79 419 -1 351 721 -10 265
10. Преоценка на валутни наличности
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период 2 321 814 2 321 814
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода -957 009 -957 009
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетьлмент 218 405 -218 405

в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) s \ r \  GiU/7/3^

1anellaunwe.bg 02/8195636 [ 02/8195220 1 \ * л \ 1 05.02.2016г.
(e-mail) (дата)

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕ.
проф. д.ик.м. Стати Статее



О ГЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

МОН към 31.1.2016 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 670 602

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

Университет за иационално и световно стопанство - Софии кол по ЕБК: 1741
организации в СЕБРА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правни форма
(в левове)

33 \iymdu средства

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 
СЕБРА

валутни
сметки

операции в брой 
(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
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
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.
2. Други възнаграждения и плащания за персонала
3 "  гурителни вноски
4 ^ж ка
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 смитирани на м/нар. капиталови пазари
получени погашения по прсдоставсни 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 ;г
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 24 883 24 027 856

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето
друго финансиране 24 883 24 027 856

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
8. Наличности в началото на периода
9 Наличности в края на периода -1 356 -1 356
10. Преоценка на валутни наличности
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период 225 937 225937
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода -249 464 -249 464
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент -500 500

в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)
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ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

МОН към 31.1.2016 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 670 602

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

Университет зя нацнонално и световно стопанство - София код по ЕБК: 1741
организации в СЕЬРА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правпа форма 96 | СЕС-ДЕС 1
(в левове)

П О К А З А Т Е Л И
Годишен 

уточнен план 
2016 г.

О ТЧЕТ  
2016 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) (3) (4) (5) (б)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ -7 225 -7 225
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 -7 225 -7 225
11. РАЗХОДИ 125 033 28 905 87 334 4 984 3810
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 1 316 1 025 291
2. Други възнаграждения и плащания за персонала 25 476 23 016 2 460
3. f>' 'гурителни вноски 1 059 1 059
4 >ъжка 9 856 4 864 8 4 984
5. JitiXBH
в т. ч. външни
6. Социални разходи, стипендии 87 326 87 326
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 -16 056 1 021 -19 150 2 073
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети
2. Други трансфери -16 056 1 021 -19 150 2 073
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 (148314) (27 884) (113 709) (2 911) (3 810)
VI. Финансиране 148314 27 884 113 709 2911 3810
1. Външно финансиране

получени външни заеми
погашения по външни заеми
държавни /общински/ ЦК смитирани на м/нар. капиталови пазари
получени 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 бенифициенти
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти

4. Приватизация на дялове, акции и участия
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа отбюдж. предприя
6. Друго вътрешно финансиране 148 314 28 084 118814 -2 394 3 810

операции по вътрешен дълг и финан. активи- него
друго финансиране 148 314 28 084 118814 -2 394 3810

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 -200 -5 105 5 305

в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)
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ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

МОН към 31.1.2016 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 670 602

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

Университет за иационално и световно стопанство - София код по ЕБК: 1741
организации в е ьькд

(наименование на първостепенния разпоредите.! с бюджет)

финансово-правна форми 1
(в левове)

98 | СЕС-КСФ

П О К А З А Т Е Л И
Годишен 

уточнен план 
2016 г.

О ТЧЕТ  
2016 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) (V (4) (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
II. РАЗХОДИ
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.
2. Дочти възнаграждения и плащания за персонала
3. урителни вноски
4. . .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 непредвидини и неотложни разходи
III. Трансфсри
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 +111 - IV
VI. Финансиране
1. Външно финансиране

получени външни заеми
пог ашения по външни заеми
държавни /общински/ ЦК емитирани на м нар капиталови пазфи
получени погашения по предоставени кредити от други държави

терации с др. ЦК и финансови активи
остатък в лв.равн. по валутни смстки и каса в чужбина см гфедх 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 прсоформсн /г
предоставени заеми към крайни бенифинисш и
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

операции по вътрешен дълг и финал, активи- нето
друго 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 02/8195636 | 02/8195220 0S.02.20/6r.
(e-mail)

ИЗГОТВИЛ
(служебни телефони)

77Ж/
(дата)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТ1
Антоанелла Христова

О Ф

-

mailto:anell@unwe.bg

