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ОТЧЕТ  ЗА  КАСОВОТО  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  БЮДЖЕТА  

Министерство  на  отбранаrа  

(наименование  на  раsпоредителя  с  Ьюджет) 

кЪМ  3f.fв.го».: ЕИК/БУЛСТАТ  129 004 492 8830000006 

код  от  регистьра  на  бюджеn+ите  
организации  в  СЕБРА  

Висше  воеххоморско  училище  Н. Й. Вапцаров" - Варна  код  по  ЕБК: 1283 

  

(наименоваиие  на  първоrгепениня  разпоредитеп  с  бюджет) 

финансовгиnравна  форма  6ЮДЖЕТ  
(в  левове) 

   

П  О  К  А  3 А  Т  Е  Л  И 
Годхшен  

утоЧнен  плах  
2019 г. 

ОТЧЕТ  
г019 г. 

ОТЧЕГНИ1lАНуу  ЗА: 

лееови  
Gиетки  и  СЕБРА  

вмутии  
сыетки  

апертрги  е  о'рой  (в  
лееаее  и  еалута) 

onepaquu 
прираенени  на  
касов  nоток  

(в) (1) (2) (3) (.) (5) (6) 

1. пРИхОДИ, пОмОIЦИ  И  ДАРЕния  6 510 869 7142 861 7 132 981 9 880 

1. Даиьчин  гфиходи  
2. Другв  приходи  6 374 384 7 006 376 6 996 496 9 880 

2.1 Приходн  н  доходи  от  собствехост  6414658  7 049 744 7 039 873 98 

в  т. ч. вхьски  от  приходи  на  дьржавни  и  общински  предприятия  и  инстигуции  
хеitммриходи  от  продажба  науслуги, стоки  и  проДукция  5 751 262 6 309 954 6 296 901 13 053 

прхходв  от  наемх  на  имущество  и  земв  663 391 739 785 742 967 -3 182 

- 	--- 	-_ 2.2 Приходu отзакси  
2.3 Глоби, санювы  и  наказапдни  лихви _ 3 148 11425 11 416 _ 

2.4 Диугинеданьчххприходв   -120342 -131713 131713 
2.5 Постьмехия  от  продажба  на  нефинансови  акгиви  76 920 76 920 76 920 

3. Помощи  и  дарения  от  сзраната  7 400 7 400 7 400 

4. Помощн  и  дарения  от  чужбина  129 085 129 085 129 085 

ll. РАЗХОДИ  25 974 418 15 165 414 12 440 564 15 204 2 709 646 

1. Персонал  9 463 174 8 379 416 5 671 383 -1 073 2 709 106 

1.1. Звпдази  и  възнаграждения  за  персонапа, нает  по  зрхдови  и  сл,Ужебии  прав.— --~ 
--- 

1.2. Дрхги  възнагражденхв  и  мащания  за  персонала  
---- 	 ------ 	_ 	 —_ 1.3. Осхгурителни  вноск 	 _—___-------- и  

~ 4 198 ЬОО  
3 276 210 

—и  3 755 572 
------- 

— 	2 868 837 
------------- 1 755 007ј  

W 

---- 
	 — 

3 113 283 -- 

--------__------ 

 -894_ 
179 

—~ 	G43 183  
~ 310 916 2 558 100 

1 988 364 
— — 1 755 007 

2. Издръжка  7 418 911 28010541 2 797 836 2 678 	 

	

 	540 
- 	 - 	-- 3. Лихви  

в  т. ч. външхи  
4. Соцнапни  разходв, сiипендии  411 400 368 050 354 451 13 599 

в  т. ч. свигеидии  400 000 356 450 342 851 13 599 

5.Субсидии  _ 	_ 
б. Лридобивахе  на  нефинансови  аюихви  8680933  36l6894 3616894 

7. Капиіаловитрансфери  
8. Лредоставени  текущх  и  капитаповиірансфери  за  чужбина  
9. Прираст  на  дьржавния  резерв  и  изкупуване  на  земеделска  продукцив  
в  т. ч. мащания  за  полыване  на  дьржавния  резерв  

постьмения  от  продажби  на  дьржавния  резерв  (-) 
10. Резерв  за  непредвидини  и  неотложни  разходи  



info~itnaval-acaJ. Ьg 

(е-mail) 

изготвил: 

~ 552227 52 

П  О  К  А  3 А  Т  Е  Л  И  
Годхшен  

уroчнех  план  
2019 Г. 

ОТЧЕт  
т019 r. 

оТЧЕтниДАнни  ЗА: 

левови  
~гетлv и  ( ЕБРА  

вааутии  
слгетки  

операции  в  о'рой  (в  
левове  и  ва,тута) 

anepm(ин  
приравиени  на  
касов  nоток  

(а  )  (1) ( 2 ) (3) (.в) (5) (б) 

11I. Трахсфери  7 931 312 6 578 741 3 855 534 - ~7() 2 723 337 

1. Трансфери  от/за  ЦБ  за/от  д~уги  бюджети  
2. Другы  iрансферн  	

---------- 
в  Т. Ч. времеххи  бездихвехи  заеми  

7 931 312 3 855 404 
 - 	- 	- 

3 855 534 130 
— — — 

lрансфери  за  отчвслени  посгьмения  
3. Трансфери  за  поеiи  осигуритедни  вньски  и  даньци  2 723 337 2 723 337 

IV. Ввоска  в  общвя  бюджет  ва  ЕС  

V. Дефицхт  / xзnxwък  = I-1I +I11 -1V ( t t 532 zз7l (1 443 812) (> 452 о49) t5 454 13 691 

VI. Фвхахси  І  ане  11 532 237 1 443 812 1 452 049 5 454 13 69h 

1. Външно  финансиране  
получени  външни  заеми 

- 	
_— — - - - 

погашехиа  по  външщг  заеми  
-_ държавни  /общиискн/ ЦК  еиигирани  на  м/наQ капиталови  паsари  

получени  погыпения  по  предотввени  кредиiя  от  други  държави  -- 
операщяi с  др. ЦК  и  фІанСовИ  акпгвх  
осгатьк  в  лв.равн. по  ва,туrnи  смепсв  и  каса  в  чужбина  от  предх. период  
налхчносп+ в  лв. равн.по  вапугяв  смепси  и  квса  в  чужб. в  кр.на  первода  . 

2. Придобиване  на  дялове, акции, съучасiия  и  др, финансови  акп+ви   ---- _ 	 _ 
3. Възмездни  средсгва  

лредосгввехи  
възстановени  
нето  плтцання  по  акпiвиранн  гараншºи, поръчителсreа  и  преофорыен  дьлг  -- --~ 
предоставени  заеми  кьи  кратт  бенифьщиенаи  --- — 
възсreновени  суыи  по  заеми  от  краiны  бенифттеигя  

4. [)риваіизация  на  дялове, акции  и  учаспw 
5. Покупкo-продажба  на  дьржавхи/общинскн/ ценни  кхижа  от  6_юдж. предпринмя   
6. Друго  въІрешно  финансиране  -896 271 259 460 256 414 3 046 

операции  по  вътретех  дъпг  и  финан. акп+еи- нето  
друго  фихахсиране  -896 271 259 460 256 414 3 046 

7.Суми  по  разчети  за  поеіи  ьсиryр, вхоски  и  даиъци  -19 977 6 286 -13 691 

8. Нал_ичности  в  началото  на  перхода  
9 Наличности  в  края  на  периода  — 	--- — -129 479 -124 858 -4 621 

10. Преоценка  на  валутни  наличносп+ 
! 1_Депозиги  и  смепси  консол  идирани  в  F.динната  смепса" от  предх. период  12 428 508 12 428 508 12 428 508 - 

12. Депозипt и  смепси  консолидирани  в "Единната  смепса" в  края  на  периода  -1 ! 094 700 -! ! 094 700 

13. Касови  опе  ,ации, депозхт, по 	кo- ..дажба  на  .: 	и  сетьпмехг  -7 029 7 029 

в  т. ч. покупкo-продажба  на  вапут  (+/-) 

(служеони  мелефаги) 

wьководитв.п: 

O5.IJZ019r. 

гл.счЕтоводитЕл: 
аена  Баикпеа  



(хахменование  на  първосгепехххя  разпореднтел  с  бюджет) 

финансовгипрп sнп  фор:на  96 СЕС-дЕС  
(в  левове) 

ОТЧЕТ  ЗА  КАСОВОТО  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  СМЕТКИТЕ  ЗА  СРЕДСТВАТА  ОТ  ЕВРОПЕЙСКИЯ  СЪЮЗ  - ДЕС  

П  О  К  А  3 А  Т  Е  Л  И  
Годишен  

уГОЧхех  пЛах  
2019 Г. 2019 г. 

ОТЧF.ТИИДАИИИЗА : 

 левовц  
снетки  и  СЕБРА  

епдутии  
сиетки  

оnероции  в  брай  (в  
левоее  и  валумп) 

nриравне  
онерарии  

ни   на  
касов  поток  

(а) (1) (2) (З) ($) (5) (6) 

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ  И  ДАРЕНИЯ  50 711 50 711 

1. Данъчни  прхходи  - 
2. Други  приходи  
2. l Приходи  и  доходи  от  собственост  
в  т. ч. вноски  от  приходи  на  дьржавни  и  общински  предприязия  и  инстизvрии  

нетни  приходн  от  продажба  ха  усдуги, стоки  и  продукция  - 
приходи  от  наеми  на  хвryщество  и  зеыя  

2.2 Приходи  отіакси   - - 	- - -- - 
2.3 Глоби, сахю4хи  и  наказаплни  лихви  — — - -- 
2.4 Другн  неданьчни  приходи  
2.5 Постьмення  от  продажба  на  хефинансови  акгиви  
3. Помощв  в  дарехия  от  сзраназа  _ 
4. Помощи  и  дарения  от  чужбина  50 711 50 711 

И. РАЗХОДИ  1 б92 756 1 680 310 -1 019 13 465 

1. Персонал  62 481 49 016 13 465 

1.1. 3а 	 рвисqения  sa пе~сонвла  нает  по  зрУдовх  х  схлжебих  прав.-- -- 
- 	- 

1.2.Други  възнаграждения  и  плащвиия  за  пе(кºнапа 	
-- --------------------------- 

1.3. Осигуриiелни  вноски  

--_------- 
—_-- 

57 0 t3 
---- --- 5 468 

--__--_-- 49 016 
----- 

------------------- 

-----~-~-- 

------ -------- 7 997 
5 468  

2. Издръжка  l 16 835 116 835 

3. Лихви  т  
в  Т. ч. ВЪНШНИ  

4. Социални  разкоди, стипендин  ` 1 511 839 1 512 858 -1 019 

в  Т. Ч. стипендии  
5.Субсидии  _ 	_ 	_ 

1 601 
- 

6. Придобивахе  на  хефхнансови  аапииви  1 601  
7. Капитапови  iраисферн  _ 
8. Предосзавенх  текущи  в  капита_лови  трансфери  за  чужбхха  
9. Првраст  на  дьржавния  резерв  и  изкупуване  на  земеделска  продукция  
в  т. ч. плащанив  за  попьпване  на  държавння  резерв  

посзъметц  от  продажбн  на  дьржавння  резерв  (-) 
10. Резерв  за  непредвидихи  и  неотложни  разходи  

ENK/БУЛСТАТ  129 004 492 Минисперсгво  на  отбраната  

(наименованне  на  разпоредителя  с  бюджет) 

Виеше  всехноморско  учхпнще  Н. Й. Вапцаров" - Варна  

8830000006 

код  от  регистьра  на  бюджетните  
организации  в  СЕБРА  

КЬМ  

код  по  ЕБК: 

зi.io.гaw,: 



info~2naval-acиd.b8 

(е-пюiq 

изготвил: 

гл. счеговодlиrгел: 

05.1/.2019г. 552227 52 
(гkгта) 

Миле  - ,авкова  

(служебии  мелефони) 

Г  

Л  О  К  А  3 А  Т  Е  Л  И 
Годишен  

уточнен  пдан  
2019 G 

ОТЧЕТ  

2©f 9 ~ 

О
~Ни'~нни~: 

левови  
сиетиv и  СЕБРА  

еалутnи  
сметки  

onepayuu в  о'pov (в  
левоее  и  еатута) 

oneparyuц  
арираелени  на  
КОСОв  aOInOK 

(а) (1) (2) (З) (В) (5) (6) 

1I1. Т  г  анс 	е  г  и  1 725 447 1 725 447 

1. Трансфери  от/за  ЦБ  за/от  други  бюджети  
2. АРУги  трансфери 	 .. _. 

-_ 
1 725 447 

_ 
1 725 447 

в  Т. Ч. временни  бездихвени  заени  
~ анс 	. и  за  озчислени  постьмения  

3. Трансфери  за  поези  осигуригелнн  вноски  и  данъци  
1V. Вноска  в  общия  бюджет  на  ЕС  

V.Дефицхт / излешък =l-1I+I1I-1V 83402 95848 1019 (13дб5i 

VI. Фихаисираве  I 	 (в34ог) (95£s<i8) t1 r7191 13465 

1. Външно  финансиране  
полученх  въишни  заеми  _ 

- 
-- 
— 

погатевия  по  външни  заеми  

остатък  в  лв.равн. по  валупш  сметхи  и  каса  в  чужбхна  от  предх. период  

-- 	 -- -  държавни  /общински/ ЦК  емитирани  на  м/нар. капиталови  пазари   _ - 
получеии  погашения  по  предоставенн  кредиги  от  други  държави  
операцви  с  др. ЦК  и  финансови  активи  

наличносп+ в  лв. равн.по  вапугни  cмeiw+ и  каса  в  чужб. в  кр.на  пернода  
2. Придобвване  на  дялове, акцхн, съучаспw и  др, финансови  акгиви  
--- 
3. Възмездни  средспа  

предосгавени  - 
възсгановени  
нет  мащаниº по  акtивирани  гвранции, паръчитслсзва  и  преофорыех  дмг  -- — 

-- предоставени  заеыя  къы  краюги  бенифнциегпв  
вьзстановени  суыи  по  заеюi от  крайт+ бенифюц+емя  

4. Прнеатизация  на  дялове, акции  и  учаспw _ 	 -_- 
_ 

1 019 

__ 

- 5. Покупкo-продажба  на  дьржавнн/общински / ценни  книжа  от  бюдж. предприятвя  
6. Друго  вътрешно  финансиране  83 402 -82 383 

операщы  по  вътретев  дълг  и  финан. акгиви- нето  
друго  фннаианране  -83402 -82383. 1 019 

7.Суми  по  разчепг  за  поети  осиryр, вноскх  и  даиьии  13 465 1з  a6s 

8. Напичиостя  в  хачалото  на  первода  _ 
9 Наличвости  в  края  на  пернода  
10. Преоценка  на  валупт  наличности  — 
11. Депозити  и  сметкu консолидирахи  в  Единната  сметка" от  предх. первод  
12. Депозитя  и  сметки  консолидирани  в  Единната  сметка" в  края  на  периода  _ 
13. Касови  операции, депозиги, покутю-продажба  на  вапуга  и  сетьпменг  

в  т. ч. покупкo-продажба  на  вапуга  (+/-) 



129 004 492 ЕИК/БУЛСТАТ  Мхнисгерство  на  отfiраната  КЬМ  

код  no ЕБКс  1283 Внеше  всенноморско  училхще  Н. Й. Вапцаров" - Варна  

СЕС- КСФ  98 

(наименованне  на  разпоредигеля  с  Ьюджет) 

31.10.201J г. 8830000006 

код  от  регистьра  на  бюджеiните  
организации  в  СЕБРА  

(в  левове) 

(хаименование  на  първостепехххя  разпоредхтел  с  бюджет) 

фrгнписово-правна  форма  

ОТЧЕТ  ЗА  КАСОВОТО  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  СМЕТКИТЕ  ЗА  СРЕДСТВАТА  от  ЕВРОПЕЙСКИЯ  СЪЮЗ  - КСФ  

П  О  К  А  3 А  Т  Е  Л  И  
ГОдишен  

уточнен  план  
2019 г. 

л~ЕТ  
2©L9 ~ 

ОТЧЕТНИДАНХИЗА : 

девови  
си  етки  и  СВБРА  

вавутиа  
слметки  

onepayuu в  брой  (е  
левоее  и  валута) 

onepayuu 
ирираенени  на   
касов  ноток  

(а) (1) (2) (3) (а) (5) (6) 

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩЙ  И  ДАРЕНИЯ  ~ 

1. Даиьчни  приходи  
2. Други  приходи  
2.1 Лриходи  и  доходи  от  собственосг  
в  т. ч. вхоски  от  приходн  на  дьржавнх  и  общински  предприятня  и  инсtтуцин  -- 

-- нетни  приходи  от  п-родажба  на  ycnyru. стоки  и  продукцня  
прикодх  от  наеми  на  имущество  и  земя  

2.2 Приходн  от  такси  — 
2.3 Глоби, санкции  и  ваказатслхи  лххви  - 
2.4 ,i4iyrx недагтчни  приходв  _- -- - 
2.5 Лостьмення  от  продажба  на  хефихансовв  активи  
3. помощи  и  дарения  от  сірахата  
4. Помощи  х  дарения  от  чужбхна  
II. РАЗХОДИ  1 066 737 1 067 832 1 321 226 

l. Персонал 	 ] 2 152 1 926 226 

1.1. Замати  и  възхагражденхя  sa персонала, нает  по  зруАови  и  слХлкебхн  прав.--- ---------------- 
1.2. 	гв  възн  	ажденхя   х  мащания  за  п 	онала  АРХ--- 	~' 	 -----~ ----------- -------- 	 --------------------~ 1.3. Осигуриroлии  вхоски  

----------2 1( 0 
----------- 42 

---___ 
1 926 

-------------------------------- 

----_~_--_-------- 

---- — 

42 ~—_-- ------- 

2. Издръжка  47 039 48 360 1 321  

3. Лихви  
в  Т. ч. ВЪНШНЯ  - 

4. Социалнн  разходи, стипендив  
в  г  Ч. сяипендии  

________________ 

5.Субсидии  
б. Прхдобиване  на  нефинансови  актинви  1 017 546 1017 546 

7. Капигаловх  рансфери  -- - 
8. Предоставени  текущи  и  капиrалови  зрансфери  за  чужбиха  _ - 
9. Прираст  на 	 и  изкупуаане 	 продукция  държавния  резерв 	 на  земеделска  
в  т. ч. мащаиия  за  попъпване  на  дьржавния  резерв  

постьмения  от  продажби  на  дьржавниа  резерв  (-) 
10. Резерв  за  непредвидххв  и  неотложни  разходи  



П  О  К  А  3 А  Т  Е  Л  Й 
Годишен  

угочнех  план  
ОТЧЕТ  
2019 г  

ОТг1ЕТНИДАНИИЗА : 

2019 Г. 
 левови  

сиетки  и  CG6PA 

валутии  
сметки  

операгryи  в  6poir (в  
левове  и  валута) 

оnерауии  
лриравненv на  
касов  лоток  

(а) (1) ( 2 ) (3) (4) (5) (6) 

1II. Трансфери  1 234645 1 234 515 t 3{1 

І . Трансферн  от/за  ЦБ  за/от  други  бюдже_ти  
2. Други  трансфери  1 234 645 1 234 515 130 

в  т. ч. времеххи  бездихвехи  заемн  
траисфери  за  опшсдени  постьпаення  

3. Траисфери  за  поети  осиryрителни  вноски  и  данъци  
IV. Вноека  в  общхя  бюджет  на  ЕС  

V. Дефиqит  / вздхшък  = 1- 11 +111 - I V 167 908 166 683 1 45l i326 i 

VI. Фииавсиране  ((67 908) 1бб  ьЧ?} (( 451) 226 

1. Въвшно  финансиране  
лолучени  вънвиш  заемх  _ 

__. 

погашеиия  по  въхтнн  заеми   
държавни  /общински / ЦК  емитирани  на  м/нар. капиталови  паsари  
получени  погашения  по  предостsвеии  кредити  отдруги   държави  -, 
операции  с  др. ЦК  и  фихаисови  акгиви  
остатьк  в  лв.равн. по  вапуtви  сметки  и  каса  в  чужбина  от  предх. пе~иод  
халичности  в  лв. равн.по  вапутни  смепси  и  каса  в  чужб. в  кр.на  периода  

2. Придобиване  на  дялове, акции, съучастия  и  др, фиханс_ови  активи  - 	_ __ 	_ 
3. Възмездни  средства  

предосºавсии  
възстахоыни  
ьет  плашанха  по  акпавирагт  гаранцин, поръчителства  и  преоформен  дълг  _ 
предоставет+ зыин  кьм  краЁпш  бенифициенти  
вьзсlаяовени  суии  по  заеми  от  кдайет  бешiфициеми  

4. Пршьатизащw на  дядоы, акцхх  и  учаспw 
5. Покупкo-продажба  на  дьржавии/общинскх/ ценхи  книжа  от  бюдж. предприятия  _ 
б. Друго  въiретно  фихансвране  167 908 166 457 -1 451 

операцюг  по  въlрешен  дып  и  финаи. акптви- нето  
друro Фихансиране  -167 908 -166 457 -1 451 

7.Суми  по  разчепt за  поети  осиryр, вньски  и  дахъци  -226 226 

8. Наличиости  в  началот  на  периода  
9 Наличиости  в  края  на  периода  
10. Преоценка  на  вапупт  напичиости  
l І. Депозити  и  смепсв  кохсодидирани  в  Единназа  сметка" от  предк. период 	. 
12. Депозхти  и  смепа  консолидирани  в  Едuниата  сметка" в  края  на  периода  
13. Касови  операцив, депозхтх, покугixo-продажба  на  вапуга  и  сетыпмент  

в  т. ч. покупкo-продажба  на  валута  (+/-) 

infоб 2navaИacaJ.Ьp 
(e-mail) 

ИЗГОТВИЛ: 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: % 

- 	Милена  Бан  

05.11.2019 г. 
(дата) 

РЪКОВОДИТЕЛ: 
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552227 

(служебни  телефони) 



Министерсгво  на  отбранаrа  

(наименование  на  разпоредителя  с  бюдикет) 

Висше  воениоморско  учхдище  Н. Й. Ввпцаров" - Варна  

31.10.2019 Г  

1283 

129 004 492 8830000006 ЕИК/БУЛСТАТ  
код  от  регхстьра  на  бюджетниге  

организации  в  СЕБРА  

КЬМ  

код  по  ЕБК: 

ОТЧЕТ  ЗА  КАСОВОТО  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  СМЕТКИТЕ  ЗА  ЧУЖДИ  СРЕДСТВА  

(нанменованне  на  първоrгепенння  разпоредител  с  бюджет) 

финансово-правна  форма 
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Чгжди  средспгва  
(в  левове) 

ПОКАЗАТЕЛЙ  
Годхшен  

утолхен  план  
2019 г. 

ОТЧF.Т  
2019 г. 

О727ЕТКИДАННИЗА : 

левави  
с:vетки  и  СББРА  

еалутии  
сsетки  

оnерауин  в  брой  (в  
левове  и  еапута) 

операрии  
приравлени  на  
касов  лоток  

(а) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I. ПРИХОДИ, IIОМОЩИ  И  ДАРЕНИЯ  ~ 
l. Данъчни  приходи  
2. Други  приходи  
2.1 Приходх  и  доходи  от  собственост  
в  т. ч, вноски  от  прхходн  на  държавни  и  обвдпгски  лредпрнятия  и  инстиryции  

хезни  приходи  ородажба  на  услуги, стоки  и  продукиия  
прхходн  от  ьаеми  на  ивryщество  и  земя  

2.2 Приходх  от  такси  
2.3 Глоби, сагпцри  и  наказаreлни  лихви  
2.4 Други  недам.чни  npuxonu 
2.5 Постьпленхя  от  продажба  на  хефихансовх  акпши  
З. Помощи  и  даренха  от  сryахата  
4. Помощи  и  дарения  от  чужбина  
П. РАЗХОДИ  
1. Персонал  
1.1. Заплати  а  възна~ахгдения  sa персоналв  наеr пº чрудови  и  слухсебнх  прав.— -- 
----------------- 	---- 1.2. 	_— 	възнсцения  и  плащанЕw за  п 	онала  -- - 	- --~

а
---------------------~— 	 — 1.3. Осиryрителни  вноски  

----------- 
---------------------= 

--_-,-- 	  	---_--_----- 
-----_ ----------------__--------- 

2. Издрьжка  
З. Лихвх  
в  т. ч. въишнх  
4. Соинапии  разходи, схипендин  
в  т. ч. стiтендии  
5.С  .сидии  
Ь. Прндобнване  на  нефинавсови  акпатвн 	- 	 - 	— 
7. Капіпалови 	•: с ,у.и  ---- 
8. П. -доставени  текущи  н  капиrалови  зірансфери  за  чужбина 

_ — 
- _ 	__ 

9. Прираст  на  държавния  резерв  и  изкупуване  на  земеделска  продукция  
- -- — 	_ _ 

в  т. ч. плащаниа  за  попъдване  на  дЬРжавния  резерв  
постьплехия  от  продажби  на  дьржавхия  резерв  (-) 

10. Резерв  за  непредвидини  и  неотложни  разходн  
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РЪКОВОДН7£iI:_ 

05.1/.1019г: 
(дата) 

552227 

(служебни  телефони) 

ади.проф.Д.В.. .ны  Мелинкарое  

( 

П  О  К  А  3 А  Т  Е  Л  И 
Годишен  

~ 
чнен  план  
2019 Г. 

ОТЧЕТ  
20/9 г. 

ОТЧБТНИДАНИИ  ЗА: 

левови  
сvетки  н  СЕБРА  

нтгутни  
сметки  

aquu в 	ой  (в  onep 	ор  
лееоее  и  вааута) 

oneparyw 

npupaeuexu на  
касов  nоток  

(а) (1) (2) (3) (-) (5) (h) 

I1I. Трансфери  ~ 

1. Трансфери  от/за  ЦБ  за/отдруги  бюджети  ----. 

_ 

- 

2. Други  ryансфери  
в  т. ч. временхи  Гкзпюсвени  заеми  

трансфери  за  оiчислени  постьмехня  — 

3. Трансфери  за  поеiя  осигурителни  вхоски  и  данъци  
1V. Вхоска  в  общвя  бюджет  иа  ЕС  

V. Дефиинт  / излишък  =1- 11 +1I1- IV 

VI. Финахсирахе  
I. Външно  финансиране  

полученх  ньхшии  заеых  

- 

погатенив  по  вънтни  заеын  _ 

държавхи  /общниски/ ЦК  еынмрани  на  м/нар. капитапови  пазари  
получени  погашехиº по  предоставени  ьредити  от  други  държави  - 	 _ 

операцин  сгр. ЦК  и  фхнаисовн  акзиви  
остатьк  в  лв.равн. по  вапупія  сыетки  и  каса  в  чунсбина  от  предх, пернод  	 
навичхоств  в  лв. равх.по  вапуп® смезки  и  каса  в  чужб. в  кр.на  периода  

2. Придобиване  на  дяло_ в_е_, акшш, съучаст_ия  и  др, финансови  акгвви  
3. Възмездни  ередсiва  

предоставени  
възспановенн 	 . 	..-.. . 	. 	. _ 

нето  мащагша  по  акгивираии  мплиции, поръчителства  и  преоформен  дълг  - 

предоставенхзаеыи  къы  крайtш  бенифициенм  
възстановени  суии  по  заемм  от  краfпы  6ениФициеюи  _ 	 _ — 

4. Привап+зация  на  дялове, акцих  и  учаспtя  - 	 _ _ 

5. Покупко-продажба  на  държавни/общииски/ ценни  книжа  от  бюдж. предприяпw 
б. Друго  възрешио  финансиране  17 138 18 483 -1 345 

onepaцsni по  вътретен  дълг  и  финвн. вкпгвн- нето  
другофииаисиране  i7lзa 18483 -1345 

7.Суыи  по  разчеги  за  поетя  осигур, виоскн  и  даиьци  - 	-- -- 	--- 

8. Наличносм  в  началото  на  периода  225 442 225 442 

9 Наличносiи  в  края  на  периода  . -242 580 -242 580 

10. Преоценка  на  вапупгх  халхчностя  
1 I. Депозитя  и  смепа  консолидирани  в  Единната  сметха" от  предх. период  ___ _ 

12. Депозитя  и  емепси  консолишграви  в  Единната  емепса" в  края  на  перхода  
13. Касови  операцих, депозиги, покупкo-продажба  на  валуrа  и  сетыпмеиг  -1 345. 1 345 

в  т. ч. покутсo-продажба  нв  вапуtа  (+/-) 

info(alnaval-acaJ.бe 

ИЗГОТВНЛ: 

ГЛ. СЧЕТОВОДНТЕf1: 


