
                                  ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА към 31.8.2022 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 963 402

                                  (наименование на разпоредителя с бюджет)

Фонд "Сигурност на електроенергийната система" код по ЕБК: 2480

               (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма БЮДЖЕТ

(в левове)

                                      ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И
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, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 6 311 861 070 3 414 023 141 3 272 073 694 141 949 447

1. Данъчни приходи
2. Други приходи 6 311 861 070 3 414 023 141 3 272 073 694 141 949 447
2.1 Приходи и доходи от собственост 2 904 469 505 1 156 010 939 1 156 010 939
в т. ч.   вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции 2 904 469 505 1 156 010 939 1 156 010 939

             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 1 000 000 78 179 78 179
2.4  Други неданъчни приходи 928 872 096 805 102 231 805 102 231
2.5  Постъпления от продажба на нефинансови активи 2 477 519 469 1 452 831 792 1 310 882 345 141 949 447
3. Помощи и  дарения от страната
4. Помощи и дарения от чужбина

II. РАЗХОДИ 6 363 081 029 3 062 270 964 3 062 063 171 207 793

1. Персонал 1 635 900 776 352 568 559 207 793
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 1 289 000 653 089 532 152 120 937
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 85 000 36 928 36 407 521
1.3. Осигурителни вноски 261 900 86 335 86 335
2. Издръжка 1 590 300 237 533 237 533
3. Лихви 
в т. ч. външни 
4. Социални разходи, стипендии
в т. ч. стипендии
5.Субсидии 6 355 272 829 3 061 227 079 3 061 227 079
6. Придобиване на нeфинансови актииви 4 582 000 30 000 30 000
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

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 общия бюджет на ЕС

V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV (51 219 959) 351 752 177 210 010 523 141 741 654

VI. Финансиране 51 219 959 (351 752 177) (210 010 523) (141 741 654)

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 дълг 
            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. предприятия 
6. Друго вътрешно финансиране -141 951 447 -2 000 -141 949 447
            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 
            друго финансиране -141 951 447 -2 000 -141 949 447
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци -207 793 207 793
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 51 219 959 51 219 959 51 219 959
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода -261 020 689 -261 020 689
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент 
            в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 

tsrukova@fses.bg 9067752 8.9.2022

(e-mail) (дата)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:

код от регистъра на бюджетните 
организации в СЕБРА

(служебни телефони) 

Годишен         

уточнен план                           

2022 г.

ОТЧЕТ               

2022 г.



                   ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА към 31.8.2022 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 963 402

                                  (наименование на разпоредителя с бюджет)

Фонд "Сигурност на електроенергийната система" код по ЕБК: 2480

               (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 33 Чужди средства

(в левове)

                                      ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И
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, 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
             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. Персонал
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 
1.3. Осигурителни вноски
2. Издръжка 
3. Лихви 
в т. ч. външни 
4. Социални разходи, стипендии
в т. ч. стипендии
5.Субсидии 
6. Придобиване на нeфинансови 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

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 общия бюджет на ЕС

V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV 

VI. 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 
            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 дълг 
            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. предприятия 
6. Друго вътрешно финансиране -580 271 083 -580 271 083
            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 
            друго финансиране -580 271 083 -580 271 083
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 599 442 771 599 442 771
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода -19 171 688 -19 171 688
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент 
            в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 

9067752 7.9.2022

(e-mail) (дата)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:

код от регистъра на бюджетните 
организации в СЕБРА

(служебни телефони) 

Годишен         

уточнен план                           

2022 г.

ОТЧЕТ               

2022 г.



ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА
София 1000, ул.“Триадица" № 8. тел. (02) 926 36 14 факс: (02) 980 12 14 e-mail: otTice_fses@fses.bg

Изх.
Дата:

ДО
Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Обяснителна записка за извършени разходи във връзка с мерки за 
предотвратяване на разпространението на COVID-19, изготвена съгласно 
изискванията на писмо № 91-00-101/21.02.2022 г. и раздел X т.З от указание ДР № 2 
от 22.03.2022 г. на Министерство на финансите

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Приложено, представям отчетна информация за извършените разходи от Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“, свързани с мерките и действията, 

предприети от Фонда за предотвратяване на разпространението на COVID-19. В 

изпълнение на ваше писмо 91-00-101/21.02.2022 г. и раздел X т.З от указание ДР № 2 от 

22.03.2022 г. на МФ, отчетната информация е изготвена в приложената форма.

Съобразно дадени препоръки за ограничаване, разпространението на вируса, във 

Фонда са въведени мерки за минимизиране на риска от разпространение на COVID-19, 

както следва:

- извършване на доброволно ваксиниране на служителите;

- оптимизиран е пропускателния режим във офиса на ФСЕС, като е въведен режим 

на контролиран достъп на външни лица;

- определели са критични точки в офиса, подлежащи на ежедневна дезинфекция;

- осигурени са необходимите почистващи и дезинфекциращи продукти;

- осигурени са за служителите необходимите лични предпазни средства 

дезинфектанти, маски, ръкавици, термометър за измерване на температурата и бързи 

тестове;

- проведен бе извънреден инструктаж по безопасност и здраве при работа на 

служителите на Фонда;



ФОНД СИГУРНОСТ НА електроенергийната система
София 1000, ул.“1 риадица" № 8, тел. (02) 926 36 14 факс: (02) 980 12 14 e-mail: office_fses@fses.bg

- ограничено е провеждането на масови мероприятия - семинари (обучения), 

провеждането на срещи, както включително се ограничиха и служебните пътувания.

През месец август 2022 г. не са извършени разходи от Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система'4, свързани с предотвратяване разпространението на 

COVID-19. Към 31.08.2022 г. от Фонда са изразходени общо 1 574.96 лв. за почистващи 

продукти на определените критични точки в офиса, подлежащи на дезинфекция и за 

осигуряване на необходимите предпазни средства за служителите. Извършените разходи 

са в рамките на планираните средства за издръжка по одобрения бюджет за 2022 г. на 

Фонда.

Приложение:
1. Отчет за извършени разходи COVID-19 по образец .

АЖЕНИЕ

ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ФСЕС

ymarashev



за периода от до

1.1.2022 31.8.2022

ОБЩО РАЗХОДИ БЮДЖЕТ

в т.ч. за 

сметка на 

дарения

КСФ ДФЗ-РА ДЕС ДМП

1. Персонал

1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 

1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 

1.3. Осигурителни вноски

2. Издръжка 1 575

3. Лихви 

в т. ч. външни 

4. Социални разходи, стипендии

в т. ч. стипендии

5.Субсидии 

6. Придобиване на нeфинансови активи

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 (-)

ВСИЧКО РАЗХОДИ 1 575

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ 

ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ

ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева)

Фонд сигурност на електроенергийната система

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)


