
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за изпълнението на приходите и разходите 
за периода 01.01. -3 1 .12.2016г. 

по бюджета на УНСС и поделения

Бюджетът на УНСС и поделения за 2016г. е приет на заседание на 
Академичен съвет на 03.02.2016г.

Актуализирания бюджет на УНСС и поделения за 2016 г. е приет на 
заседание на Академичен съвет на 07.12.2016 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на УНСС и поделения 
за 2016г. е изготвен на основание указания на МФ по ДДС №20 от 2004г., 
ДДС № 09/2008г., ДДС № 06/2008г., ДДС № 4/01.04.20Юг., ДДС № 
13/20.12.2013 г , ДДС № 14/30.12.2013 г., ДДС № 1/26.01.2015г., ДДС № 
2/02.04.2015г., ДДС №1/26.01.2016г., ДДС №3/31.03.2016г., ДДС 
№4/30.06.2016г., ДДС №6/30.09.2016г. и ДДС №9/23.12.2016г.

В отчета за касовото изпълнение на бюджета на УНСС и поделения 
към 31.12.2016 г. са обобщени отчетите за касовото изпълнение на 
бюджета на УНСС и следните поделения:

1. По деление “Студентски столове и общежития” - ПССО
2. Отделение “Институт за следдипломна квалификация”- ИСК
3.Издателски 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 2016 г., Закона за публичните финанси, 
ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на 
Република България за 2016 г., субсидия -  19 492 900 лв.

Направени са промени по бюджета както следва:



- Писмо № 0409-38/15.03.2016г. - увеличение на субсидия^-Д в 
увеличение на разходите за Издръжка с /+/ 106 634 лв.; 4

- Писмо № 0409-56/11.04.2016г. -  намаление на субсидията и1г 
намаление на разходите за Издръжка с /-/ 878 лв.;

- Писмо № 0409-88/27.06.2016г. -  намаление на субсидията и в 
намаление на разходите за Издръжка с /-/ 181 лв.;

- Писмо № 0409-129/26.08.2016г. -  увеличение на субсидията в 
изпълнение на Постановление №207 на МС от 12.08.2016г.за 
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016г. за 
изплащане на минимални диференцирани размери на паричните 
средства за физически възпитание и спорт и в увеличение на 
разходите за Издръжка с /+/ 46 266 лв.;

- Писмо № 0409-144/10.09.2016г. -  увеличение на субсидията и в 
увеличение на разходите за Стипендии с /+/ 65 728 лв.;

- Писмо № 0409-165/07.10.2016г. -  намаление на субсидията и в 
намаление на разходите за Издръжка с /-/ 444 лв.;

- Писмо № 0409-191/10.11.2016г. -  намаление на субсидията и в 
намаление на разходите за Издръжка с /-/ 436 лв.;

Получената субсидия до 31.12.2016 г. за УНСС е 11 981 633 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 
31.12.2016 г. е 1 730 845 лв.

Реализираните приходи за периода са 96,81% 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 2016 
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 93,62% 
от плануваните годишни разходи.

Във формуляр Б-3, ЕСФ-З-КСФ, ДЕС и ДМП към 31.12.2016 г. са 
отчетени:

по § 61-01 “Получени трансфери” сума в размер на /+/ 282 092 лв. в
т.ч.:

-  трансфери за стипендии ЦЕЕПУС, стипендии по международни 
спогодби от МОН и пътни ЦЕЕПУС от МОН в размер на 9 269 лв.;

-  трансфери по договори с МОН фонд НИ в размер на 317 404 лв.;
-  трансфери по решение № 1909/2015г. на софийски градски съд в 

размер на /-/46 581 лв.;
по § 62-01 “Получени трансфери” -  сума в размер на /-/100 245 лв. 

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

по § 62-02 “Предоставени трансфери” сума в размер на /+/100 245 
лв. възстановени и предоставени от УНСС по договори ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ и по международни проекти от УНСС.

по § 63-01 “Получени трансфери” сума в размер на/+/ 925 587 лв. в
т.ч.:

-  трансфери на средства по ОП от МОН за УНСС в размер на 723 
266 лв.;

-  трансфери на средства по ОП от МТСП за УНСС в размер на 26 
916 лв.;

-  трансфери на средства по ОП от МРРБ за УНСС в размер на 5 670
лв.;

-  трансфери на средства по програма BG09 „Фонд за стипендии на 
Европейското икономическо пространство“, съфинансирана по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 
(ЕИП), по която МОН е програмен оператор в размер на 8 000 лв.;

-  трансфери на средства по програма Еразъм + от ЦРЧР в размер на 
161 735 лв.;

по § 63-02 “Предоставени трансфери” сума в размер на /-/12 928 лв. 
преведени от ИСК на Регионален инспекторат но образованието 
Благоевград и Областна администрация Перник, съгласно договор по 
международен проект финансиран от ЕС с координатор ИСК;

Приходи по международни проекти от чужбина в размер на 136 886
лв.

Приходи получени чрез нестопански организации по международни 
програми в размер на 2 419 лв.

Други неданъчни приходи в размер на 1-15 737 лв.



Извършени разходи -  1 300 370 лв. за международни проекти и 106 
712 лв. по ОП .

по § 88-03 „Събрани средства и извършени плащания за сметка на 
други бюджети, сметки и фондове (+/-)“ сумата от /-/461 100 лв. на УНСС 
и поделения представлява разликата между предоставените средства по 
ОП и по международни проекти за 2016 г. и действително извършените 
разходи.

по § 89-03 „Суми по разчети за поети осигурителни вноски и 
данъци“ -  /-/ 114 998 лв. дължими за 2016 г.преведени през 2017 г.

по § 93-00 „Друго финансиране“ -  сума в размер на /-/253 082 лв.
УНСС и поделения предоставя информация за брой ПОС- 

терминални устройства, брой на транзакции, стойност на трансакциите и
обслужваща банка.

/А.Христова/


