
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

МОН 30 .4 .2018г. ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Университет за няцнонално н световно стопанство • София код по ЕБК: 1741

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма БЮДЖЕТ

код от регистъра на бюджетните 
организации в СЕБРА

(в левове)

П О К А З А Т Е Л И
Г одншен 

уточнен план 
2018 г.

О ТЧ ЕТ  
2018 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. ПРИХОДИ, П О М О Щ И  И Д А РЕН И Я 17 084 854 6 989 888 6 127 157 776 375 86 356
1. Данъчни приходи
2. Други приходи 17 084 854 6 984 788 6 122 357 776 075 86 356
2.1 Приходи и доходи от собственост 17 281 977 7 083 093 6 233 724 763 014 86 355
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия н институции

нетни прихода от продажба на услуги, стоки и продукция 14 748 610 6 256 220 6 021 383 148 482 86 355
приходи от наеми на имущество и земя 2 533 362 826 287 212 157 614 130

2.2 Приходи от такси
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 1 452 1 380 72
2.4 Други неданъчни приходи -197 123 -99 757 -112 747 12 989 1
2.5 Постъпления от продажба на нефннансови активи
3. Помощи и дарения от страната 5 100 4 800 300
4. Помощи н дарения от чужбина
а  р а з х о д и 40517 208 12 323 558 9935 419 -334 128 2 722 267
1. Персонал 27 609 064 8 673 414 6 037 155 -544 2 636 803
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 21 446 595 65 1 9 4 0 3 5 168 483 -I 700 1 352 620
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 2 481 082 952 208 868 672 1 156 82 380
1.3. Осигурителни вноски 3 681 387 1 201 803 1 201 803
2. Издръжка 9 048 488 2 932 329 3 183 449 -336 584 85 464
3. Лнхвн 37 755 48 838 48 838
в т . ч. външни
4. Социални разходи, стипендии 2 799 686 584 124 581 124 300 0
в т. ч. стипендии 2 799 686 584 124 581 124 300 0
5.Субсидии
6. Придобиване на нефннансови актииви 1 022 215 84 853 84 853
7. Калиталови трансфери
8 Предоставени текущи и калиталови трансфери за  чужбина
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв

постъпления от продажби на държавния резерв (-)
10. Резерв за непредвндини н неотложни разходи
Ш. Трансфери 22 007 455 7076348 4 395 249 -1 354 -6 588 2689 0 4 1

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети
2. Други трансфери 22 007 455 4 392 879 4 395 249 -1 354 -6 588 5 572
в т . ч. временни безлихвени заеми

трансфери за  отчислени постъпления
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци 2 683 469 2 683 469

IV. Вноска в бюджета на ЕС
V. Дефицит / излишък =  I -  П +П1 -  IV (1 424 899) 1 742 678 586 987 (1 354) 1 103 915 53 130

VI. Финансиране 1 424 899 (1 742 678) (586 987) 1 354 (1 103 915) (53 130)

1. Външно финансиране
получени външни заеми
погашения по външни заеми
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. калиталови 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 бенифициенти

4. Приватизация на дялове, акции и участия
S. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж предприя-
6. Друго вътрешно финансиране -2 982 114 162 107 -421 065 616 128 20 174 -53 130

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето
друго финансиране -2 982 114 162 107 -421 065 616 128 20 174 -53 130

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци •326 659 -326 659 -326 659
8. Наличности в началото на периода 2 000 223 2 000 223 2 000 223
9 Наличности в края на периода -2 587 581 -38 062 -2 539 397 -10 122
10. Преоценка на валутни наличности
11. Депозити н сметки консолидирани в "Единната сметка” от предх. период 2 733 449 2 733 449 2 733 449
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода -3 724 217 -3 724 217
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сегьлмент 1 189 567 -75 600 -1 113 967

в т. ч. покупко-продажба на валута (+/•) 58 039 ... ^ 7  569 .9  530



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМ ЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮ З - ДЕС

МОН 31.1.2018 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 670 602
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Университет за вацноналио и световно стопанство - София 1741

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ф инансово-правна форма  [ 96 С ЕС -Д ЕС

код от регистъра на бюджетните 
организации в СЕБРА

(в левове)

П О К А З А Т Е Л И
Г одишен 

уточнен план 
2018 г.

О Т Ч Е Т  
2018  г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:
левови 

сметки и 
СЕБРА

валутни
сметки

операции в брой 
(в левове и 
валута)

операции 
приравнени на 
касов поток

(а) О ) (2) (3) (4) (5) (6)

I. П РИХОДИ, П О М О Щ И  И Д А РЕН И Я 1 232 796 1 232 796
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 1 232 796 1 232 796
IL РАЗХОДИ 413 505 413 505
]. Персонал 46 623 46 623
1.1. Заплати и възнаграждения за  персонала, нает по трудови и служебни прав. 18 325 18 325
1.2. Други възнаграждения и плащания за  персонала 24 496 24 496
1.3. Осигурителни вноски 3 802 3 802
2. Издръжка 39 957 39 957
3. Лихви
в т . ч. външни
4. Социални разходи, стипендии 326 925 326 925
в т. ч. стипендии
5.Субсидии
6. Придобиване на нефинансови актииви
7. Капиталови трансфери
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв

постъпления от продажби на държавния резерв (-)
10. Резерв за непредвиднни и неотложни разходи
l i t  Трансфери •282345 -282 345
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети
2. Други трансфери -282 345 -282 345
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 = I - П +П1 - IV 536 946 536 946

VL Финансиране (536 946) (536 946)

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
S. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприя'
6. Друго вътрешно финансиране -536 946 -536 946

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето
друго финансиране *536 946 -536 946

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 сегьлмент

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

aneH@unwe.bg
(e-mail)

02/819563 | 02/8195220
(служебни телефони)

| ' 0S.05.2018г.
(дата)

mailto:aneH@unwe.bg


ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМ ЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮ З - КСФ

МОН 30.4 .2018г. ЕИК/БУЛСТАТ 000670602

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма [ 98 СЕС - КСФ

код от регистъра на бюджетните 
организации в СЕБРА

(в левове)

П О К А З А Т Е Л И
Г одншен 

уточнен план 
2018 г.

О Т Ч Е Т  
2 018  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) (4) (5) (6)

L П РИХОДИ, П О М О Щ И  И Д А РЕН И Я
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 нефннансови активи
3. Помощи и дарения от страната
4. Помощи и дарения от чужбина
11. РАЗХОДИ 637 470 637 470
1. Персонал 149 093 149 093
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по лрудови и служебни прав. 87 574 87 574
1.2. Други възнаграждения и плащания за  персонала 46 810 46810
1.3. Осигурителни вноски 14 709 14 709
2. Издръжка 110017 110017
3. Лихви
в т. ч. външни
4. Социални разходи, стипендии 378 360 378 360
в т. ч. стипендии 378 360 378 360
5.Субсидии
6. Придобиване на нефннансови актииви
7. Калиталови трансфери
8. Предоставени текущи и калиталови трансфери за чужбина
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция
в т. ч. плащания за  попълване на държавния резерв

постъпления от продажби на държавния резерв (-)
10. Резерв за нелредвидини и неотложни разходи

Ш . Ш десф ерн 369716 369 716
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети
2. Други трансфери 369 716 369 716
вт . 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 =  I  -  П  +П1 -  IV (267 754) ( 267 754)

VL Финансиране 267 754 267 754

1. Външно финансиране
получени външни заеми
погашения по външни заеми
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. калиталови 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 з а м и  от крайни бенифициенти

4. Приватизация на дялове, акции и участия
S. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприя-
6. Друго вътрешно финансиране 267 754 267 754

операции по вътрешен дълг и фннан. активи- нето
друго финансиране 267 754 267 754

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.be
(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

| 02/819563 | 02/8195220 |
(служебни телефони)

|i 0S.QS.20I8r. |
(дата)

mailto:anell@unwe.be


ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМ ЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

МОН 30.4 .2018г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 670 602

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Университет за надионално и световно стопанство * София код по Е БК : 1741
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ф инансово-правна форма  [ 33 \1умсди 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 
2 018  г.

О Т Ч Е Т  
2018  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. П РИХОДИ, П О М О Щ И  И ДА РЕН И Я
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
прихода от наеми на имущество н земя

2.2 Приходи от такси
2.3 Глоби, санкции н наказателни лихви
2.4 Други неданъчни прихода
2.S Постъпления от продажба на нефинансови активи
3 Помощи и дарения от страната
4 Помощи и дарения от чужбина
П .  РАЗХОДИ
I . Персонал
1.1. Заплати и възнаграждения за  персонала, нает по трудови и служебни прав.
1.2 ч възнаграждения и плащания за персонала
1.3 урителни вноски
2. Издръжка
3. Лихви
в т. ч. външни
4. Социални разходи, стипендии
в т . ч. стипендии
5. Субсидии
6. Придобиване на нефинансови актииви
7. Капиталови трансфери
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв

постъпления от продажби на държавния резерв (-)
10. Резерв за непредвнданн и неотложни разхода
IIL  Т рансф ери ]
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. В носка в  бюджета на ЕС
V. Д еф ицит /  и злиш ък « 1 - 1 1 +П1 -  IV
VL Ф инансиране
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 ,
лерации с  др. ЦК и финансови активи |

остатък в  лв.равн. по валутни сметки и каеа в чужбина сгт пред х. 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
S. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприя-
6. Друго вътрешно финансиране -9 334 -9 334

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето
друго финансиране -9 334 -9 334

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
8. Наличности в началото на периода
9 Наличности в края на периода -438 -438
10. Преоценка на валутни наличности
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка” от предх. период 226 049 226 049
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка” в края на периода -216 277 -216 277
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент -438 438 1

в т. ч. покупко-продажба на валута (+/•) 1


