
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

МОН към 3 1 .1 .2 0 1 8  г . ЕИК/БУЛСТАТ 000 670602

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

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ф и н а н с о во -п р а вн а  ф орм а  [ БЮДЖЕТ
(в левове)

П О К А З А Т Е Л И
Г одншен 

уточнен план 
2018 г.

О Т Ч Е Т  
2 0 1 8  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) (■*) (5) (6)

I. П Р И Х О Д И , П О М О Щ И  И  Д А Р Е Н И Я 17 084 854 9 457 152 7 761 977 -129 1 506 696 188 608
1. Данъчни приходи
2. Други приходи 17 084 854 9 451 452 7 756 577 -129 1 506 396 188 608
2.1 Приходи и доходи от собственост 17 281 977 9 644 446 7 968 372 1 487 466 188 608
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции

нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 14 748 610 8 076 595 7 527 749 360 238 188 608
приходи от наеми на имущество и земя 2 533 362 1 567 227 440 401 1 126 826

2.2 Приходи от такси
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 5 650 5 123 527
2.4 Други неданъчни приходи -197 123 -198 644 -216918 -129 18 403
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи
3. Помощи и дарения от страната 5 700 5 400 300
4. Помощи и дарения от чужбина
а  р а з х о д и 40523 795 25 076 33» 19971967 -537 313 5641685
1. Персонал 27 626 480 18 249 404 12 795 718 -748 5 454 434
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 21 446 595 14 05! 608 11 173 262 -1 700 2 880 046
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 2 498 498 1 769 983 1 622 456 952 146 575
1.3. Осигурителни вноски 3 681 387 2 427 813 2 427 813
2. Издръжка 9 041 648 4 750 924 5 104 938 -541 265 187 251
3. Лихви 37 755 134 002 134 002
вт. ч. външни
4. Социални разходи, стипендии 2 795 697 1 720 757 1 716 057 4 700
вт. ч. стипендии 2 795 697 1 720 757 1 716 057 4 700
5.Субсидии
6. Придобиване на нефинансови актииви 1 022 215 221 252 221 252
7. Калиталовн 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 непредвидини и неотложни разходи
III. Трансфери 22 014 042 15677 179 10201 644 -31 968 -3 088 5510591
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети
2. Други трансфери 22 014 042 10 145 053 10 201 644 -31 968 -3 088 -21 535
в т. ч. временни безлихвени заеми

трансфери за отчислени постъпления
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци 5 532 126 5 532 126
IV. Вноска в бюджета на ЕС
V. Дефицит / излишък =  1-11+Ш - IV (I 424 899) 57 992 (2 008 346) (32 097) 2 040 921 57 514
VL Финансиране 1 424 899 (57 992) 2 008 346 32 097 (2 040 921) (57 514)
1. Външно финансиране

получени външни заш и
погашения по външни заеми
държавни /общински/ ЦК емитиранн 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 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 -2 982 114 -582 696 -594 278 72 893 -3 797 -57 514

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето
друго финансиране -2 982 114 -582 696 -594 278 72 893 -3 797 -57 514

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 -1 988 684 -82 494 -1 890 728 -15 462
10. Преоценка на валутни наличности
11. Депозити и 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 -1 893 625 -I 893 625
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент 2 171 953 -15А Ж -2 021662

в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 148 679

aneU@unwe.be
(e-mail)

Валери Найденов

mailto:aneU@unwe.be


ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЗВДИ СРЕДСТВА

МОН към 3 1 .8 .2 0 1 8  г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 670 602

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

Увяверснгет за вацвонжлво и световно стопанство • Софня код по ЕБК: 1741

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма Q S3 \]ужди средства
(в левове)

П О К А З А Т Е Л И
Годишен 

уточнен план 
2018 г.

О Т Ч Е Т  
2 0 1 8  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) (V (4) (5) (б)

L ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
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 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
П. РАЗХОДИ
1. Персонал
1.1. Заплати н възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала
1.3 ^ ■урителни вноски
2. К  кка
3. Лихви
вт. 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 непредвидини и неотложни разходи
Ш. Трансфери
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети
2. Други трансфери
вт. ч. временни безлихвени заеми

трансфери за отчислени постъпления
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
IV. Вноска в бюджета н а  ЕС
V. Дефицит / излишък =  1 - 1 1 +III - IV
VL 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

ерации с др. ЦК и финансови активи
гатък 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-
б. Друго вътрешно финансиране 1 189 1 189

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето
друго финансиране 1 189 1 189

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
8. Наличности в началото на периода
9 Наличности в края на периода -262 -262
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 -226 976 -226 976
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент -262 ^---- 262

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

andl@unew.bg
(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Р (дата)

Д. Димит рова

mailto:andl@unew.bg


I МОН към 31.1 .2018 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 670 602 |

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

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ф инансово-правна форма 96 С Е С -Д Е С  |
(в левове)

О Т Ч Е Т  
2 0 1 8  г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И уточнен план 
2018 г.

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. ПРИХОДИ» П О М О Щ И  И  Д А РЕ Н И Я -485 776 -485 776
1. Данъчни приходи
2. Други приходи 39 39
2.1 Приходи и доходи от собственост
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия н институци)

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 39 39
2.S Постъпления от продажба на нефинансови активи
3. Помощи и дарения от страната
4. Помощи и дарения от чужбина -485 81S -485 815
IL  РА ЗХ О Д И 675 529 675 529
1. Персонал 126 643 126 643
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 25 665 25 665
1.2 Други възнаграждения и плащания за персонала 94 329 94 329
■* игурителни вноски 6 649 6 649
2 . .ръжка 84215 84 215
3. Лихви
вт. ч. външни
4. Социални разходи, стипендии 464 671 464 671
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 непредвидини и неотложни разходи
111 Трансфери 1043 854 1043854
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети
2. Други трансфери 1 043 854 1 043 854
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 (117451) (117 451)
VI. Финансиране 117 451 117451
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 дв.равн. по валути сметки и каса в чужбина от предх. период
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на период

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи
3. Възмездни средства

предоставени
възстановени
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен j
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. предпрш
6. Друго вътрешно финансиране 117451 117451

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето
друго финансиране 117451 117451

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 н 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 (+/•) s '

ancP@unwe.bg
(e-mail)

• % i Z \

У  02/8195220 'O  \
№  тйлефони) \

5.9.2018
(дата)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Антоанема Христова

РЪКОВОДИТЕЛ:,  CN
/  ^& Ф цячева  ’зап.№ 1135/9.5.2017г./ 

'  ...пдю̂ >: '

mailto:ancP@unwe.bg


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

МОН 31.1 J O t 8  Г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 670 602

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Университет за аашмалво ■ световно стопанство • София код по ББК: 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
Годишен 

уточнен план 
2018 г.

ОТЧЕТ 
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) W (5) (6)

L П Р И Х О Д И , П О М О Щ И  И  Д А Р Е Н 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 нефинансови активи
3. Помощи и дарения от страната
4. Помощи и дарения от чужбина
IL Р А З Х О Д И 1188 861 118&861
1. Персонал 247 347 247 347
1.1. Заплата и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 111 803 111 803
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 112 985 112985
1.3 'урителни вноски 22 559 22 559
2.1 .жка 170514 170 514
3. Лихви
в т. ч. външни
4. Социални разходи, стипендии 771 000 771 000
в т. ч. стипендии 771 000 771 000
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 непредвидини и неотложни разходи
ВДТрансфери 1012819 1012819

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети
2. Други трансфери 1 012 819 1 012819
в т. ч. временни безлихвени заеми

трансфери за отчислени постъпления
3. Трансфери за поети осигурителни вноски н данъци
IV. Вноска в бюджета на ЕС
V. Дефицит / излишък =  1-11+Ш - IV (176 042) (176 042)

VL Финансиране 176 042 176 042

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-проаажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприя-
6. Друго вътрешно финансиране 176 042 176 042

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето
друго финансиране 176 042 176 042

7.Суми по разчети за поети оснгур, 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 (+/-) — ’-гпГ.ЦУгГ

I


