на бюджета , както селдва :
Собствени приходи
Субсидия/субсидия;/
Трансфери по пар. 61-01

19334741
16888633
:
768583
Всичко:
36991957
Изпълнението на субсидията спрямо плана за периода е 100%,.
Собствени приходи на обща стойност се състоят от:
1.Приходи от наеми
2.ДДС , курсови разлики и др. не данъчни приходи
3.Лихви
4.Дарения,помощи и др
5.Приходи от продажба на държавно имущество
6.Нетни приходи от услуги и продажби на стоки общо:
* както следва
1.Учебни такси
2.Такси за консумативи за стом. Услуги с уч. цел
3.Приходи от столове,барчета и студ. хранене
4.Администратини такси
5.Ксероксни услуги
6.Индивидуално обучение и конкурсни изпити
7.Платена специализация
8. Такса обучение български студенти /държавна
поръчка/
9.От научни разработки
10. Платено обучение чужденци
11.Приходи за научни конгреси
12.Приходи почивно дело
13. Приходи такси общежития
14. КСК
15.Платени докторантури
16.Приходи от продажба на учебници .справочници и
учебни помагала

19334741лв.
952274лв.
-133797лв.
244877лв.
34802лв.
0лв.
18236585лв.

917848лв.
112856лв.
-215600лв.
33843лв.
1045лв.
113382лв.
714723лв.
2208149лв.
100лв.
13916547лв.
5935лв.
61958лв.
84828лв.
220230лв.
12000лв.
48741лв.

За периода са реализирани разходи общо за 48523239лв. или 87.9%
спрямо плана.
По основните параграфи изпълнението в проценти е както следва :
1. пар.01-00 заплати
2.пар.02-00 други възнаграждения
3. пар.03-00
4. пар.05-00 ЗОВ от работодател
5. пар.06-00 други ЗОВ

99.96%
75,496.773%
77.57%

7. nap. 10-00 "Издръжка"
8. пар.40-00 "Стипендии"
9. пар.51-00 "Основни ремонти"
10. пар.52-00 "Придобиване на ДМА"
11. пар.53-00 "ридобиване на НМДА"

66.97%
99.62%
100%
100%
100%
2.

ПРОГРАМИ

ПО ПРИХОДЕН ПАРАГРАФ

45-01

Към 31.12.2014 г. са налични международни програми в лева и валута.
-„ Нощ на учените" -7-ма рамкова програма.НИП по дог. № BG161P00031.1.05 „Биологични и медицински изследвания на параметри на плод арония".

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ.
1.Собствени приходи.
За изтеклият период на 2014г. е отчетено повишение собствените приходи
главно от учебна дейност, чрез увеличение на студентите; държавна поръчка и
платено образование.
За изтеклия период има изпълнение и преизпълнение по следните позиции:
а/ Приходи от наеми
Повиши се събераемостта на приходите от студентските общежития.Считано от
01.01.2014г. завишиха се наемните цени с % на студенти платено обучение кратно на
издръжката.
б/ Приходи от учебна дейност
Повишиха се приходите от проведени допълнителни специализации,
индивидуални обучения и курсове извън учебния план, както и от учебни такси .
в/ Административни услуги
От правилно проведена политика се завишиха приходите от : продажби на
учебни помагала: от административни услуги, които не касаят пряката учебна дейност
и др.
г/Повишиха се приходите от услуги от барчета и столове, от почивно дело и от
медицински услуги с учебна цел в Стоматологичния Факултет / приходите касаят
частично заплащане на стоматологични материали/.
Основно се повиши събираемоста на учебните такси.
АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ
За 2014г. реализирани са разходи с близо от 12,1% по-малко от
полагаемия максимум за периода и 300481лв. неплатени задължения към
доставчици.
В същото време остатъка по банкови сметки е в повече от десет
милиона като голямата част е в евро.Голямата наличност е от повишените
приходи от учебни такси .както и от научни проекти и програми по европейските
фондове. С цел да несе губи от тези парични средства, част от тях са отнесени
по депозитни сметки.
Неплатените задължения, които по структура са горива, ел. енергия,
ремонти и телефонни услуги, за които не се извършват плащания, са услуги
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Политиката на ръководството е да се намалят несъществените разходи с цел
да се акумулират средства за провеждане на стратегията за техническо
оборудване на учебния процес с компютърна, измервателна и лабораторна
техника както и за капитален ремонт на основните аудитории и студентските
общежития.
ДРУГИ:
1.По параграф "89-03" са отчетени средства възстановени за сметка на
бюджет 201 Зг. от -335409лв. които са възстановени в ДБ и начислени за 2014г.267921лв. или общо (-)67488лв.
2.По параграф "61-01" са отчетени приходи от МОН за субидия по
научни програми както и обучението на специализанти общо за 768583лв.
3.По параграф "88-03" са отчетени 46122лв. неусвоени средства по ОП
"Човешки Ресурси".

