
П О К А З А Т Е Л И §§ 2014 година

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 36 240 000 лв.
  Приходи и доходи от собственост, в това число: 24-00 ***

     - приходи от такси на учащи 24-04 20 964 215 лв.

Приходи от такси за обучение на бакалаври 8 400 000 лв.

Приходи от такси за обучение на магистри 5 350 000 лв.

Приходи от такси за обучение на докторанти 473 000 лв.

Приходи от такси за обучение на чуждестранни студенти - бакалаври 1 373 874 лв.

Приходи от такси за обучение на чуждестранни студенти -магистри 831 832 лв.

Приходи от такси за обучение на чуждестранни докторанти 182 958 лв.

Приходи от процедури за публична защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор” 8 000 лв.

Приходи от следдипломна квалификация и индивидуална специализация 527 300 лв.

Приходи от такси за обучение в подготвителните езикови курсове (ДЕО и ФСлФ) 1 410 250 лв.

Приходи от професионално-квалификационна дейност  (ДИУУ, ЦОУ, ДЕО и др.) 637 000 лв.

Приходи от кандидатстудентска кампания - бакалавър 820 000 лв.

Приходи от кандидатстудентска кампания - магистър 170 000 лв.

Приходи от кандидатдокторантска кампания (80:20) 25 000 лв.

Приходи от кандидатстудентски курсове 125 000 лв.

Приходи от административни и услуги, свързани с учебния процес 630 000 лв.

     - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция, в това число: 24-04 6 545 785 лв.

приходи от  договори с външни възложители и внедрителски договори (научни, образователни програми и проекти) 1 670 500 лв.

приходи от конференции, форуми, сесии, научни съвети и семинари 50 500 лв.

приходи от анализи, изследвания, експертизи и консултации 50 000 лв.

приходи от печатна база, издателска дейност и разпространение 815 000 лв.

приходи от продажба на учебници, справочници и други 25 000 лв.

приходи от нощувки в учебно-научни бази 343 000 лв.

приходи от студентски общежития 2 285 500 лв.

приходи от столове, барчета и бюфети 684 500 лв.

приходи от продажба на продукция, стоки, материали 50 000 лв.

приходи от спортни и др. услуги - спортно-възстановителни и рехабилитационни центрове 58 000 лв.

приходии от разни услуги - реклама, звукозапис, телевизия, копирни, факс, интернет, транспортни, подръжка на 

апар., сервиз. обслуж., дървопрераб., библиотека, лаборат., лечебна дейност, ботаническа градина, ремонти и др. 

услуги 

78 785 лв.

приходи от продажба на билети за вход 1 185 000 лв.

стойност на закупена храна за столове, барчета, и др. ( попълва се със знак минус) -750 000 лв.

     - приходи от наеми на имущество 24-05 965 000 лв.

     - приходи от наеми на земя 24-06

     - приходи от лихви по текущи банкови сметки 24-08

     - приходи от други лихви 24-19

  Други неданъчни приходи 36-00 20 000 лв.

     - получени застрахователни обезщетения за ДМА 36-11 13 500 лв.

     - други неданъчни приходи 36-19 6 500 лв.

  Събрани и внесени ДДС и др. данъци върху продажбите (нето) 37-00 -355 000 лв.

внесен ДДС  (-) 37-01 -338 500 лв.

внесен данък върху приходите от стопанска дейност  на бюджетните предприятия (-) 37-02 -16 500 лв.

  Приходи от продажба на държавно и общинско имущество 40-00 0 лв.

     - приходи от продажби на дълготрайни материални активи 40-02

     - приходи от продажби на нематериални дълготрайни активи 40-03

 Помощи и дарения от страната 45-00 100 000 лв.

     - текущи и капиталови помощи и дарения от страната 45-01 100 000 лв.

 Помощи и дарения от чужбина 46-00 6 500 000 лв.

     - текущи и капиталови помощи и дарения от Европейския съюз 46-10 3 500 000 лв.

     - текущи и капиталови помощи и дарения от други държави 46-30 1 500 000 лв.

     - текущи и капиталови помощи и дарения от други международни организации 46-50 1 500 000 лв.

     - други текущи и капиталови помощи и дарения от чужбина 46-70

Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми 47-00 1 500 000 лв.

     - индиректно получаване от бюджетна организация (чрез небюджетни организации) на суми, разпределени от 

управляващ орган-бюджетна организация (текущи и капиталови)
47-43 1 500 000 лв.

Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-) 48-00 0 лв.

разпределени към чужбина трансфери по програми на Европейския съюз (-) 48-10

разпределени към чужбина трансфери по програми на други държави (-) 48-30

разпределени към чужбина трансфери по програми на други международни организации (-) 48-50

разпределени към чужбина трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-) 48-70

 Помощи и дарения от чужбина 46-00 0 лв.

     - текущи и капиталови помощи и дарения от Европейския съюз 46-10

     - текущи и капиталови помощи и дарения от други държави 46-30

     - текущи и капиталови помощи и дарения от други международни организации 46-50

     - други текущи и капиталови помощи и дарения от чужбина 46-70

Вътрешни отчисления от собствените приходи
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II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 94 125 628 лв.
  Заплати и възнагр. за персонала по трудови правоотнош. 01-00 35 745 074 лв.

     - заплати и възнагр. на преподаватели 01-01 24 816 138 лв.

     - заплати и възнагр. на непреподаватели 01-01 10 928 937 лв.

  Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 12 569 945 лв.

     - за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-01 3 404 116 лв.

     - за персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 4 600 000 лв.

изплатени суми от СБКО, за облекло и други  на персонала, с характер на възнаграждение 02-05 0 лв.

     - обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 3 035 829 лв.

     - други плащания и възнаграждения - хонорувани преподаватели 02-09 1 530 000 лв.

  Осигурителни вноски от работодатели (17,8 %, 14,7 %) 05-00 7 748 046 лв.

  Издръжка 10-00 18 894 257 лв.

     - храна 10-11 72 500 лв.

     - медикаменти 10-12 5 000 лв.

     - постелен инвентар и облекло 10-13 41 000 лв.

     - учебни и научно-изслед.разходи и книги за библиотеките, в това число: 10-14 4 105 189 лв.

книги за БИБЛИОТЕКИТЕ 254 000 лв.

суми към НАОА ( акредитация) и защити 259 500 лв.

материали за научни изледвания (химикали, стъклария, учебници и помагала, консумативи, информационни 

продукти и материали, книги, в т.ч. онлайн издания и др.)
1 305 000 лв.

материали за учебна дейност (химикали, стъклария, учебници и помагала, консумативи, информационни продукти и 

материали, книги, в т.ч. онлайн издания и др.)
548 500 лв.

     - материали (канцеларски материали, консумативи и резервни части, хигиенни, строителни материали, 

презентационни, рекламни материали и сувенири и др.)
10-15 1 738 189 лв.

     - вода, горива и енергия, в т.ч.: 10-16 4 941 111 лв.

електроенергия 2 313 418 лв.

топлоенергия 1 708 938 лв.

вода 689 816 лв.

горива и смазочни материали 221 440 лв.

въглища, дърва, газ и др. 7 500 лв.

     - разходи за външни услуги, в т.ч.: 10-20 3 916 660 лв.

охрана, видеонаблюдение, СОТ 158 400 лв.

почистване и хигиенни услуги 158 400 лв.

пощенски и куриерски услуги 55 946 лв.

телефони и телекомуникационни услуги 318 092 лв.

интернет услуги (доставка, хостване, домейни, имена) 96 820 лв.

разработка на интернет сайтове 37 500 лв.

рекламно-информационни услуги 22 380 лв.

консултантски услуги 79 200 лв.

транспортни услуги 51 675 лв.

външни образователни услуги 79 200 лв.

външни научноизследователски услуги 79 200 лв.

медицински услуги, трудова медицина 79 200 лв.

осигуряване на публичност -пресконференции, отпечатване на банери, информационни табла и материали и т.н. 50 000 лв.

поддръжка на асансьори 79 200 лв.

поддръжка на техника (копирна, компютърна, мултимедийна, климатична, медицинска, лабораторна, друго) 92 276 лв.

поддръжка на софтуер 119 200 лв.

абонамент за периодични издания и бази данни 300 200 лв.

право на ползване на бази, достъп и т.н. 100 000 лв.

организиране на конференции, събития и др. - кетъринг и т.н. 269 535 лв.

други външни услуги 1 690 236 лв.

     - текущ ремонт 10-30 1 591 445 лв.

     - командировки в страната 10-51 861 500 лв.

     - командировки за учебни практики 325 000 лв.

     - краткосрочни командировки в чужбина 10-52 1 847 300 лв.

     - разходи за застраховки 10-62 66 000 лв.

     - други финансови услуги 10-69 15 000 лв.

     - други разходи за СБКО 10-91 1 072 352 лв.

     - договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски (не се включват наказателните лихви за 

данъци и осигурителни вноски)
10-92

     - други разходи, некласифицирани в параграфите, в т.ч.: 10-98 34 200 лв.

протоколни подаръци и аксесоари 7 500 лв.

представителни разходи 26 700 лв.

Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 800 000 лв.

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-01

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 795 000 лв.

платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 19-91 5 000 лв.

  Стипендии 40-00 9 100 091 лв.

  Членски внос и участие в нетърговски орг. и дейности 46-00 136 795 лв.
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 Капиталови разходи 9 131 420 лв.

  Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 6 524 010 лв.

  Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 2 554 709 лв.

     - придобиване на компютри и хардуер 52-01 335 909 лв.

     - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-03 2 049 000 лв.

     - придобиване на транспортни средства 52-04

     - придобиване на стопански инвентар 52-05 169 800 лв.

     - изграждане на инфраструктурни обекти 52-06

  Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 52 702 лв.

придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-01 52 702 лв.

III. ТРАНСФЕРИ 49 784 860 лв.
Предоставени субсидии от РБ за държавните висши училища 32-00 49 858 615 лв.

Субсидия за издръжка на обучението- бакалаври 19 935 784 лв.

Субсидия за издръжка на обучението- магистри 1 634 313 лв.

Субсидия за издръжка на обучението- докторанти 2 461 150 лв.

Субсидия за издръжка на обучението- НЕИЗПЪЛНЕН ПРИЕМ / НАДВИШЕН КАПАЦИТЕТ 5 213 561 лв.

Субсидия рейтинги в ЗДБРБ за 2014 г. 3 915 993 лв.

Субсидия рейтинги по ПМС 25 от 2014 г. 2 984 669 лв.

Субсидия за научна дейност 542 611 лв.

Субсидия за издаване на учебници и научни трудове 361 741 лв.

Субсидия за стипендии 6 100 091 лв.

Субсидия за леглодни и хранодни 2 876 000 лв.

Субсидия за основни ремонти 630 000 лв.

Субсидия за придобиване на ДМА 150 000 лв.

Субсидия за придобиване на НДМА 52 702 лв.

Субсидия инверстиционна програма растеж и устойчиво развитие на регионите 3 000 000 лв.

Субсидия рейтинги вътрешно преразпределение (към УФСР)

Субсидия за обслужващите звена

Трансфери между бюджети (нето) 61-00 4 500 000 лв.

     - получени трансфери (+) 61-01 4 500 000 лв.

     - предоставени трансфери (-) 61-02

Вътрешноуниверситетски трансфери (нето) 0 лв.

     - получени трансфери (+)

     - предоставени трансфери (-)

Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци 89-00 -4 573 755 лв.

     - разчети за осигурителни вноски и данъци (+)

     - разчети за осигурителни вноски и данъци (-) 89-03 -4 573 755 лв.

   Наличности в началото на периода (+) 9 207 323 лв.

Максимално допустим годишен трансфер за компенсиране на дефицит

   Наличности в края на периода ( + / -) 1 106 554 лв.

Общо заети щатни бройки, в това число: 3 034

преподаватели 1 728

научно-помощен персонал 150

административен персонал 657

помощен персонал 499

 СБРЗ 982 лв.                         

Съотношение брой преподаватели към брой непреподаватели 1,3

Общ абсолютен брой учащи 25 624

Общ средноприравнен брой учащи 24 508

Средноприравнен брой студенти и докторанти, осигуряващи субсидия 22 733

Съотношение брой студенти към заети щатни бройки 8,1

брой хранодни в студентските столове 440 000

брой леглодни в студентските общежития 1 600 000


