ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Фонд сигурност на електроенергийната система

към

30.9.2021 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

176 963 402
код от регистъра на бюджетните
организации в СЕБРА

(наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК:

Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

2480

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ
(в левове)
ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

ПОКАЗАТЕЛИ

Годишен
уточнен план
2021 г.

ОТЧЕТ
2021 г.

(а)

(1)

(2)

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

левови
сметки и СЕБРА

валутни
сметки

операции в брой (в
левове и валута)

(3)

(4)

(5)

операции
приравнени на
касов поток
(6)

2 645 950 010

1 878 351 730

1 733 329 879

145 021 851

2 645 950 010

1 878 351 730

1 733 329 879

145 021 851

1 000 000
841 950 010
1 803 000 000

82 739
735 491 927
1 142 777 064

82 739
735 491 927
997 755 213

145 021 851

2 645 950 010
1 635 900
1 289 000
85 000
261 900
927 680

1 356 047 021
824 976
695 977
42 677
86 322
215 262

1 355 834 750
612 705
571 580
41 125

2 642 486 430
900 000

1 354 983 326
23 457

1 354 983 326
23 457

212 271
212 271
124 397
1 552
86 322

215 262

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
операции по вътрешен дълг и финан. 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 (+/-)

522 304 709

377 495 129

144 809 580

(522 304 709)

(377 495 129)

(144 809 580)

-145 021 851

-145 021 851

-145 021 851

-145 021 851
212 271

-212 271

50 856 347
-428 139 205

50 856 347
-428 139 205

5.7.2021
(служебни телефони)

(e-mail)
ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

(дата)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

Фонд сигурност на електроенергийната система

към

30.9.2021 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

176 963 402
код от регистъра на бюджетните
организации в СЕБРА

(наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК:

Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

2480

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

33

Чужди средства
(в левове)
ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

ПОКАЗАТЕЛИ

Годишен
уточнен план
2021 г.

ОТЧЕТ
2021 г.

(а)

(1)

(2)

левови
сметки и СЕБРА

валутни
сметки

операции в брой (в
левове и валута)

(3)

(4)

(5)

операции
приравнени на
касов поток
(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
операции по вътрешен дълг и финан. 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 (+/-)

-351 586 964

-351 586 964

-351 586 964

-351 586 964

356 704 488
-5 117 524

356 704 488
-5 117 524

9067752
(служебни телефони)

(e-mail)
ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

1.10.2021
(дата)

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

ДО
Г-Н ВАЛЕРИ БЕЛЧЕВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Обяснителна записка за извършени разходи във връзка с мерки и
действия, предприети за предотвратяване на разпространението на COVID-19,
изготвена съгласно изискванията на т. 3, раздел X от указания ДР № 1/18.01.2021 г.
и писмо № 91-00-125/04.05.2020г. на Министерство на финансите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН 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 т. 3, раздел X от указания ДР № 1/18.01.2021 г. и ваше писмо № 91-00-125
от 04.05.2020 г. отчетната информация е изготвена в приложената форма.
С писма № 92-00-230 от 12.03.2020 г., № Е-04-13-13 от 12.03.2020 г. и изх. № Е26-Б-270 от 23.03.2020 г., министерство на енергетиката уведоми Фонда за обявеното
извънредно положение в страната и усложняващата се епидемична обстановка, свързана
с разпространяването на COVID-19. Обявеното с решение на Народното събрание от 13
март 2020 г. извънредно положение, заменено от извънредна епидемична обстановка в
страната и разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение, постави всички институции в нова реалност. ФСЕС продължи да
функционира при стриктно спазване на препоръките на Световната здравна организация
и продължи да изпълнява функциите му възложени от Закона за енергетиката - да
управлява средствата за покриване на разходите извършени от обществения доставчик и
да предоставя премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми
източници и от високоефективно комбинирано производство.
В изпълнение на Заповеди № З-9/12.03.2020 г., № З-10/12.03.2020 г., № З13/16.03.2020 г. и № З-29/30.10.2020 г. на председателя на УС на Фонда, във Фонда са
предприети следните мерки:
- оптимизиран е пропускателния режим във офиса на ФСЕС, като е въведен
режим на контролиран достъп на външни лица;
- определени са критични точки в офиса, които подлежат на дезинфекция и са
осигурени необходимите почистващи продукти;
- за предотвратяване разпространението на заразата на работното място са
осигурени за служителите необходимите предпазни средства – дезинфектанти, маски,
ръкавици и измерване на температурата;
- проведен е извънреден инструктаж по безопасност и здраве при работа на
служителите на Фонда;
- ограничени са провежданията на масови мероприятия, свързани със събиране на
хора на едно място, включително провеждането на срещи и са ограничени служебните
пътувания.
През месец септември 2021 г. не са извършени разходи от Фонд „Сигурност на
електроенергийната система“, свързани с предотвратяване разпространението на

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

COVID-19. Към 30.09.2021 г. от Фонда са изразходени общо 8 237 лв. за почистващи
продукти на определените критични точки в офиса, подлежащи на дезинфекция и за
осигуряване на необходимите предпазни средства за служителите: лампи-генератори за
пречиствали за въздух, тестове, дезинфектанти за ръце, медицински маски и ръкавици.
Средствата са платени от планираните разходи за издръжка в рамките на одобрения
бюджет за 2021 г.

Приложение:
1. Отчет разходи COVID-19 .

С УВАЖЕНИЕ

ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ФСЕС

Приложение № 11 "Отчет разходи COVID-19"
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

за периода от
Фонд сигурност на електроенергийната система
/наименование на първостепенния разпоредител с бюджет/

1.1.2021

до
30.9.2021

ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева)

ОБЩО 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 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

БЮДЖЕТ

8 237

8 237

в т.ч. за
сметка на
дарения

КСФ

ДФЗ-РА

ДЕС

ДМП

