
~ 

о  ш  
LL 
І
- ш  и  
L2 

iso 9001 

Бь~~ 

'.~ . 
ФО~ s 
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9026 Варна, уп, „В. Друмев" No73, тел.052/632-015, факс  052f3ОЗ,t63 
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ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА  

към  отчета  за  касово  изпълнение  на  бюджета  на  ВВМУ  "Никола  
Йонков  Вапцаров" за  периода  01.01.2018 г. - 31.12.2018 г  

Отчеrьт  за  касовото  изпълнение  на  бюджета  и  извънбюджетните  сметки  и  
фондове  на  ВВМУ  "Н. Й. Вапцаров" за  2018 година  е  изготвен  на  основание  Закона  
за  държавния  бюджет  на  Р  България  за  2018 година, изискванията  на  JTJ[С  №  20 /2004 
година; на  JjTjC №  14 /2013 г.; на  JIJjC №  08 /2014г.; на  Jf,ДC №  01 и  №  05 /2015г.; на  
ДДС  №  05 /2016 г.; на  JTJ[С  №  06 /27.09.2018 г. и  на  указания  №  21-26-52/03.00.2019 
г., дадени  от  Дирекция  "Финанси" при  Министерството  на  отбраната, стандартите  
издадени  по  реда  на  чл.164 ал.1 и  3 и  чл. 170 от  ЗПФ. 

По  формирането  на  бюджета  на  ВВМУ  "Н.Й.Вапцаров" 
А  .Утвърден  план  

През  отчетния  период  финансовото  осигуряване  на  ВВМУ  Н. Й. Вапцаров" 
се  извърши  в  съответствие  със  Закона  за  Държавния  бюджет  на  Република  България  
за  2018 година, обнародван  в  ДВ  бр.99/12.12.2017 г. и  Постановление  №  
332/22. 1 2.20 1 7 г. за  неговото  изпълнение  утвърдена  годишна  бюджетна  сметка  с  
писмо  №  20-40-7/02.02.2018 г., на  Директора  на  дирекция  "Планиране, програмиране  
и  бюджет" - Министерство  на  отбраната, коригирана  с  писма  №  21-27-108/23.05.2018 
г.; №  20-01-12/28.05.2018 г.; №  22-20-5/11.06.2018 г.; №  20-01-12/22.06.2018 г.; №  22- 
13-17/25.06.2018 г.; №  22-13-20/03.07.2018 г.; №  22-13-20/09.07.2018 г.; №  22-13- 
20/12.07.2018 г.; №  22-13-20/17.07.2018 г.; №  21-27-108/04.09.2018 г.; №  22-13- 
20/18.09.2018 г.; 	№  22-01-12/28.09.2018 	г.; № 	22-13-20/06.11.2018 	г.; 22-13- 
20/12.11.2018 г.; 20-01-12/14.11.2018 г.; 201-01-12/21.11.2018 г.; 22-13-20/14.12.2018 
г.; 20-01-12/27.12.2018 г. и  протокол  на  Академичния  съвет: №  77/26.01.2018 г. за  
приемане  на  бюджета  на  ВВМУ  „Н.Й.ВАПЦАРОВ". 

цтвърден  план  : 
- собствени  прикоди  в  размер  на  6 908 277,00 лв.; 
- субсидия  от  републиканския  бюджет  § 32 30 5 400 073,00 лв.; 
- субсидия  от  МО 	 § 61 01 2 467 885,00 лв.; 

и  съгласно  чл.90 ал. 9 от  Закона  за  висшето  образование  - остатък  от  
парични  средства  от  2017 г. 11 555 203,90 лв. 



. 	5, 
Уточнен  бюджет  към  31.12.2018 година  26 099 192 лв.  
За  периода  ВВМУ  "Н. Й. Вапцаров" е  получило  трансфери  отчетен  п•  

параграфи  32-30, 61-01 и  69 00 в  размер  на  7 982 125,44 лв.: 	 \ ТНд   
• по  функция  "Образование", дейност  3341 „Академии, университети  и  висши  

училища" в  размер  7 972 725 лв.; 
• по  функция  „Социално  осигуряване, подпомагане  и  грижи", дейност  5519 

„Други  помощи  и  обезщетения " - 9 400,00 лв.; 
- по  § 32 30 - получен  трансфер  от  Държавния  бюджет  в  размер  на  2 675 

315,00 лв.; 
- по  § 61-01 - получен  трансфер  от  МО  - 2 467 885 лв.; 
- по  § 61-01 - получен  трансфер  от  БАН-София  - 103 496 лв.; 
- по  § 61-01 - получен  трансфер  от  община  Варна  - 10 671,44 лв.; 
- трансфери  за  поети  осигурителни  вноски  по  § 69-00 в  размер  на  2 744 734,55 

лв. С  изпълнение  на  бюджета  за  2018 г. се  получава  корективен  трансфер  за  поети  
осигурителни  вноски  и  данъци  в  размер  на  /-19 976,55 лв./, който  подлежи  на  
възстановяване  на  МО  през  2019 г. 

По  § 63-01 са  отчетени  трансфери  в  размер  на  1 656 607,43 лв. както  следва: 
по  програма  ЕРАЗЪМ  + 2016/2017 - върнати  неусвоени  средства  за  /- 2 967,25 /лв.; 
получени  по  програма  ЕРАЗЪМ  + 2017/2018 - 312 352,70 лв.; по  програма  ЕРАЗЪМ  
+ 2018/2019 - 1 291 911,77 лв.; проект  „Европейски  стипендии  "- 33 329,31 лв.; 
проект  „Студентски  практики" - върнати  от  корекция  на  бюджета/ - 24 050,05 лв./и  
получен  трансфер  в  размер  на  42 430,95 лв. и  по  проект  КВАЗАР  - 3 600,00 лв. 
получени  от  БАН. 

Предоставени  са  трансфери  между  бюджета  и  сметки  за  средства  от  ЕС  /нето/ 
§ 62-02 /-/ в  размер  на  147 862,56 лв. 

Б. По  изпълнението  на  бюджета  на  ВВМУ  "Н.Й.Вапцаров  

АНАЛИЗ  НА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПРИХОДИТЕ  

1.Собствени  приходи  
През  отчетния  период  размера  на  посrьпилите  приходи  е  б  908 277,20 лв. 

По  своите  източници  те  се  разпределят  както  следва: 
- приходи  от  издаване  на  уверения, акад. справки, кандидат-студентски  курсове  и  
изпити  § 24 041 	 236 530,55 лв.; 
- такси  обучение  и  квалификационни  курсове  § 24 043 	 5 719 827,02 лв.; 
- приходи  от  наеми  § 24 05 	 837 205,27лв. 
- лихви  за  2018 година  по  § 24 08 	 203.21 лв.; 
- приходи  от  глоби, санкции  и  наказателни  лихви  § 28 00 	 10 788,12 лв.; 
- други  приходи  § 36 00 	 94 719,53 лв.; 
- внесен  JTJjC § 37 01 	 /- 119 088,89 лв. /; 
- внесен  данък  върху  приходите  от  стопанска  дейност  § 37 02 	/- 16 596.74 лв./; 
- текущи  дарения  , помощи  от  страната  §45 01 	 67 786,56 лв.; 
- текущи  помощи  и  дарения  от  чужбина  §46 70 	 76 902.57лв. 
Размерът  на  собствените  приходи  се  е  увеличил  спрямо  2017 година  с  392 202,74 

лв. Увеличението  се  дължи  на  завишение  на  приходите  от  услуги  и  такси  обучение  в  
размер  на  259 409,86 лв. приходите  от  наеми  и  др. За  подготовката  и  изпълнението  
съгласно, сключен  договор  за  проведената  международната  асамблея  на  морските  
университети  с  домакин  ВВМУ  сме  получили  по  § 46-70 сумата  от  76 902,57 лева. 

АНАЛИЗ  НА  ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА  РАЗХОДИТЕ  

2. Бюджетни  разходи  



Общия  размер  на  разходите  в  отчета  за  касовото  изпълнение  на  бюдже  
ВВМУ  "Н. Й. Вапцаров" към  31.12.2018 г. е  в  размер  на  13 336 929,84 лв. Разхо  
са  се  увеличили, спрямо  2017 година  с  342 834,79 лв. Увеличени  са  изплате  
възнаграждения  на  цивилни  служители, вследствие  на  заемане  на  щатни  длъжнос  
за  асистенти  по  процедури  от  2018 година  и  увеличение  на  заплатите  с  
постановление  на  МС  и  заповед  на  Минисrьра  на  отбраната  от  2017 година, 
начислените  към  тях  осигуровки  и  изплатени  обезщетения  по  КТ  и  ЗОВС. 
Разходите  за  капитапови  инвестиции  са  намалени  с  1 222 886,84 лв. Разходите  за  
текущ  ремонт  и  материали  са  нараснали  спрямо  2017 г. с  331 226,79 лв., вследствие  
закупуване  на  материали, необходими  за  учебния  процес  и  поддръжка  на  сrрадния  
фонд  и  студентското  общежитие. 
Разкодите  са  извършени  в  три  основни  направления: 

Първо  направление  „Разходи  за  възнаграждения  и  осигуровки" 
Разходвани  финансови  ресурси  за  трудови  възнаграждения, осигуровки  и  други  
плащания  на  личния  състав  за  8 843 629,21 лв. 

Това  са  66 % от  общия  размер  на  разходите. Разходите  по  параграфи  са  както  
следва: 

1. § 01 00 - Заплати  и  възнаграждения  на  личния  състав  - 4 051 283,71 лв., 
представляващи  30 % от  общия  размер  на  разходите. Средната  работна  заплата  по  
категории  персонал  за  периода  е  както  следва: 

- военнослужещи 	- 1 395,01 лв. 
- цивилни  служители  - 1 297,57 лв. 

Изплатени  награди  по  § 01-024 - 68 245,00 лв., съгласно  заповед  на  Началиика  на  
ВВМУ  и  заповеди  на  Минисrьра  на  отбраната  ОХ-884/30.10.2018 г. и  ОХ- 
897/05.11.2018 г.. 

2. § 02 00 - Други  възнаграждения  и  плащания  към  персонал  в  размер  на  3 024 
122,70 лв. което  е  23 % от  общия  размер  на  разходите. 

2.1. По  § 02 011 за  2018 година  са  изплатени  заплати  в  размер  на  171 077,50 
лв. за  18 цивилни  служители  по  утвърдено  разписание  на  длъжностите  /РД/ при  
средно  месечно  възнаграждение  в  размер  на  792,03 лв. 

2.2.През  периода  са  отчетени  хонорари  в  размер  на  2 059 058,35 лв., изплатени  
за  лица  наети  по  граждански  договори, на  хонорувани  преподаватели  и  хонорари  за  
проведени  квалификационни  курсове. Изплатени  са  6 599 бр. хонорарни  сметки  - 
средно  възнаграждение  312,03 лева. Разхода  е  завишен  спрямо  2017 година  с  15 
500,29 лв. за  чуждоезиково  обучение. 

2.3.Изплатените  суми  от  СБКО  за  облекло  и  други  на  персонала  с  характер  на  
възнаграждение  в  размер  на  569 874,28 лв. или  4 % от  общия  размер  на  извършените  
разходи  в  това  число: 

- по  § 02 051 - пътни  пари  на  146 цивилии  служители  по  време  на  отпуск  за  8 
880,00 лв.; 

- по  § 02 052 - пътни  пари  на  89 военнослужещи  и  техните  семейства  при  
платен  годишен  отпуск  за  11 811,50 лв.; 

- по  § 02 0531 - предоставени  парични  средства  на  военнослужещи  за  облекло  
-14 444,53 лв.; 

- по  § 02 0532 - обезщетение  на  5 военнослужещи  по  чл.227 ал.5 от  ЗОВС  - 2 
760,00 лв.; 

- по  § 02 0533 - средства  за  облекло  на  151 цивилни  служители  в  размер  на  38 
316,90 лв., съгласно  заповед  на  минисrьра  на  отбраната  и  КТД;. 

- по  § 02 0534 - изплатени  средства  за  облекло  на  18 служители  по  РД  в  
размер  на  4 479,16 лв.; 

- по  § 02 055 са  изплатени  компенсационни  суми  за  ползване  на  жилища  20 
477,00 лв. на  13 военнослужещи .; 

- по  § 02 056 изплатена  левова  равностойност  за  храна  на  военнослужещи, 
цивилни  служители  и  служители  по  РД, съгласно  МЗ  ОХ-254/17.03.2017 г., като  



определеният  размер  за  периода  е  120 лева  месечно  за  средно  списъчен  бро  
военнослужещи  и  цивилни  служители  на  стойност  347 419,50 лв., на  цив  
служители  по  РД  - 18 човека  за  25 800,00 лв. и  изплатена  храна  
възнаграждението  на  персонапа  при  занятия, учения  и  др. в  размер  на  95 486,69 лв.,  FтнА  ~ 

2.4.Изплатени  обезщетения  с  ха  акте  на  възн 	 ~- р 	р 	аграждения  през  отчетния  
период  са  в  размер  на  207 143,33 лева  в  това  число: 

- обезщетения  за  цивилни  лица  по  трудови  правоотношения, съгласно  член  
220,222,224 от  КТ  за  12 цивилни  служители  в  размер  на  27 716,27 лв.; 

- Изплатени  суми  по  § 02-083 за  5 военнослужещи  за  148 861,30 лв.; 
- Изплатени  суми  по  § 02-084 за  4 военнослужещи  за  30 565,76 лв. 
2.5.Съгласно  член  33 алинея  1 от  HMC 334 от  29.12.2010 год. и  член  40, ал.4 

от  kCO осигурителят  изплаща  възнаграждение  за  временна  неработоспособност  за  
първите  3 дни  за  сметка  на  средствата  за  работна  заплата, което  се  отчита  по  § 02-09 
"Други  възнаграждения  и  плащания  за  персонала" в  размер  на  12 469,24 лв., в  т.ч. от  
ТЯХ  : 

- за  военнослужещи  - 4 613,86 лв.; 
- за  цивилии  служители  по  основен  щат  и  РД  - 7 855,38 лв. 

3.Начислените  осигурителни  вноски  за  сметка  на  осигурителя  са  в  размер  на  1 768 
222,80 лв., което  представлява  13 % от  общия  размер  на  извършените  разходи  през  
отчетния  период  и  се  разпределят  както  следва: 

-§ 05 51 - Осигурителни  вноски  за  ДОО  в  размер  на  1 335 759,24 лв.; 
-§ 05 60 - Здравно-осигурителни  вноски  в  размер  на  291 875,87 лв.; 
-§ 05 80 - Вноски  за  допълнително  задължително  осигуряване  в  размер  на  140 

587,69 лв. за  универсален  пенсионен  фонд  на  цивилии  служители  по  основен  щат  и  
РД  за  родените  след  31.12.1959 г. 

Съгласно  разпоредбите  на  ДДС  02/23.06.2013 г  и  от  ЗДБРБ  за  2018 година  
осигурителните  вноски  и  данъкът  върху  доходите  на  физически  лица  се  разплащат  
централизирано  от  централния  бюджет. Тези  разчетни  данни  се  вземат  от  
ведомостите  за  изплатените  трудови  възнаграждения  и  хонорарни  сметки. През  2018 
г. ВВМУ  има  начислени  осигурителни  вноски  (лични  и  за  сметка  на  работодателя) и  
данък  върху  доходите  на  физическите  лица  в  размер  на  2 744 734,55 лв., отчетени  по  
§ 69-00, от  които  за  европейски  програми  и  проекти  са  отчетени  по  § 69-08 - 43 
680,49 лв., като  от  тях  /-19 976,55 лв./ подлежат  на  възстановяване  на  МО, съгл. т.73 
и  т.74 от  ДДС  01/2003 год. 

Второ  направление  „Разходи  за  текуща  издръжка" 
Разходите  за  текуща  издръжка  към  31.12.2018 г. са  2 642 583,23 лв., които  са  

20 % от  общия  размер  на  разходите. В  сравнение  с  предходната  година  се  наблюдава  
увеличение  в  размер  на  602 714,90 лв. 
По  параграфи  те  се  разпределят  както  следва: 

1.Храна  § 10-11 - 355 954,92 лв. Сумата  е  изплатена  за  храна  и  режийни  
разходи  на  фирма  "ЗАЛИВА  47-СП" АД  по  договор  за  фирмено  хранене. 

2.За  периода  по  § 10-12 са  закупени  медикаменти  за  курсанти  на  стойност  
8 514,93 лв. 

3.Постелен  инвентар  и  облекло  § 10-13 - 214945,85 лв. Разхода  е  извършен  за  
закупуване  на  специално  и  др. вид  облекло  за  курсанти  и  военнослужещи . 

4. цчебни  и  научно-изследователски  разходи  по  § 10-14 са  в  размер  на  
19 146,26 лв., което  е  0,14 % от  общия  размер  на  разходите. 

5.Разходите  за  материали  по  § 10-15 за  688 328,31 лв., което  е  5,2 % от  общия  
размер  на  разходите. Разходите  са  извършени  за  закупуване  на  материали  под  
стойностния  праr за  канцеларски  материали, тонер, касети  и  материали  за  текущото  
поддържане  на  сградния  фонд  и  учебния  процес. 

6. § 10-16 - Ел. енергия, вода, горива  и  газ  за  отопление  на  училището  за  553 
404,75 лв. Същите  са  4,5 % от  общите  разходи  в  т. ч: 

- вода  - 	39 709,86 лв.; 



- ел. енергия  - 264 260,41 лв;. 
- горива  и  смазочни  материали  - 41 240,11 лв.; 
- газ  - 208 194,37 лв. 
7. Разходи  за  външни  услуги  § 10-20 - 392 438,49 лв., в  т.ч.: 
- разходи  за  наеми  - 8 351,47 лв.; 
- разходи  за  транспортни  услуги  -18 621,27 лв.; 
- телекомуникационни  и  пощенски  услуги  - 9 737,65 лв.; 
- за  квалификация  и  преквалификация  на  персонала  - 51 811,37 лв.; 
- разкоди  за  поддръжка  на  софтуер  - 11 676,65 лв.; 
- разходи  за  поддръжка  на  хардуер  - 365,54 лв.; 
- разходи  за  абонамент  на  преса  - 9 758,15 лв.; 
- абонаментно  поддържане  на  текниката  - 7 876,00 лв.; 
- разходи  за  пране  и  химическо  чистене  - 5 701,00 лв.; 
- за  други  ползвани  външни  услуги  - 268 539,39 лв. 
8. Текущ  ремонт  § 10-30 - 212 091,85 лв. за  ремонт  на  битов  корпус  за  курсанти, 

кабинети, подмяна  сrькла, циклене  на  паркет  и  др., и  текущ  ремонт  на  движимо  
имущество  /МПС/. 

9. § 10-51 - командировки  в  страната  за  64 772,66 лв. изплатени, съгласно  
Наредба  за  командировките  в  страната, част  от  тях  са  свързани  с  
кандидатстудентската  кампания. 

10. § 10-52 - Краткосрочни  командировки  в  чужбина  на  курсанти  за  участие  в  
плавателни  стажове  и  преподаватели  за  участие  в  международни  морски  
конференции  за  107 952,82 лв. 

11. Разходи  за  застраховки  § 10-62 -12 184,30 лв. 
12. Разходи  за  финансови  услуги  § 10-69 -1 737,69 лв. 
13 Разходи  за  договорни  санкции  и  неустойки, съдебни  обезщететения  и  

разноски  § 10-92 - 640,40 лв. - за  неустойка  към  ОВЕРГАЗ  МРЕЖИ  и  ИА" Морска  
администрация` ; 

14. Други  разходи  § 10-98 - 10 470,00 лв. от  които, съгласно  заповед  ОХ  
33/11.01.18 г. - 600,00 лв. за  представителни  разходи  и  изплатени  парични  награди  на  
студенти  отличници  при  дипломиране  - 9 870,00 лв. 

15.§ 19-00 - 59 817,01 лв. - платени  държавни  такси  за  специализирано  
обучение  за  дейности  с  източници  на  йонизиращо  действие  - 1500,00 лв.; такса  за  
обява  в  държавен  вестник  - 285,00 лв., платени  общински  данъци  и  такси  38 368,37 
лв.; платени  такси  към  НАОА  9 950,00 лв  . и  др. 

16. Стипендии  § 40-00 - в  размер  на  359 662,57 лв.: от  тях  189 786,57 лв. 
изплатени, съгласно  Заповед  Nº ОХ-809 от  20.12.2007 год. за  обучение  и  съгл. 
заповед  на  Началника  на  ВВМУ  "Н. Й. Вапцаров"; за  отличен  успех  и  социални  
стипендии  на  курсанти  и  студенти  изплатени  135 876,00 лв. и  34 000,00 лв. - 
изпл.съгл. ПМС  103. 

17. По  § 42-192 - изплатени  суми  са  материално  подпомагане  на  военни  и  
цивилии  служители  от  МО  за  9 400,00 лв. 

18. § 49-01 -16 152,13 лв. възстановени  разходи  направени  от  участниците  в  18 
-тата  Асамблея  на  морските  университети  с  домакин  ВВМУ  Варна. 

19. Разходи  за  членски  внос  по  § 46-00 - за  26 539,94 лв. изплатени  на  ТО  на  
НТС, Сдружение  национална  изследователска  мрежа  и  др., съгласно  разшифровката  
към  отчета. 

Трето  направленне  „Придобиване  на  нефинансови  активи" 
1. § 51-00 „Основен  ремонт  на  ДМА"- 388 046,08 лв.: ремонт-хидроизолация  

на  обект  Карантината, основен  ремонт  на  сгради  №1315/9,1615/5 и  др. видно  от  
разшифровката  към  отчета. 

2. § 52-00 „Придобиване  на  дълготрайни  материални  активи" - 962 188,03 лв. 
показани  по  видове  и  подпараграфи  в  разшифровката  към  отчета.; 



3. § 53-00 „ Придобиване  на  НДА  - 28 911,64 лв.- 	показани 	W: фр  5 
разшифровката  към  отчета.; а 	s 

Придобитите  към  31.12.2018 година  нефинансови  дълготрайни  активи  с•~" ~ 
размер  на  1 379 145,75 лв. и  са  с  1 222 886,84 лв. по  малко  в  сравнение  с  2017  
вследствие  на  спазване  на  процедурите  и  сроковете  за  провеждане  на  обществени  
поръчки, съгласно  действащото  законодателство . 

З. Анализ  на  образователната  дейност  
Към  31.12.2018 година  в  училището  се  обучават  143 курсанти  от  които  8 

задочно  обучение, 2670 студенти, 39 докторанти  общо  2852 обучаеми  или  
средногодишен  приравнен  брой  учащи  2 426 бр. /посочен  във  форма  Б3/. Според  
статута  си  обучаемите  се  разпределят  по  следния  начин: 

редовно  обучение  на  държавна  субсидия  - 	1606 
задочно  обучение  на  държавна  субсидия  - 	306 
държавна  поръчка  в  ОКС  "Магисrьр" - 	 198 
обучение  срещу  заплащане  в  ОКС  "Магисrьр" - 	85 
платено  обучение  редовно 	 14 
платено  обучение  -задочно 	 30 
платено  чуждоезично  обучение 	 431 
Докторанти  - 	 39 
Курсантите  се  обучават  в  образователно -квалификационна  степен  "бакалавър" 

на  специалносrта  „Организация  и  управление  на  военни  формирования  на  
тактическо  ниво" в  4 специализации  - ,,Корабоводене  за  ВМС", КММ  за  ВМС, 
ВМКРТС, „Медицинско  осигуряване  на  ВС" и  по  гражданска  специалност  
"Корабоводене", КММ, ИКТМИ  и  ИКТ  образователно-квалификационна  степен  
"бакалавър". Към  настоящия  момент  при  напускане  на  курсанти  ползваме  размерите  
на  действителните  разходи  за  лична  издръжка  и  обучение  на  един  обучаем  съгласно  
заповед  ОХ  766/06.10.2011 г. 

Във  ВВМУ  Н. Й. Вапцаров" се  обучават  студенти  по  следните  граждански  
специалности  в  образователно-квалификационна  степен  "бакалавър": 
"Корабоводене", "Корабни  машини  и  механизми", "Корабна  радиоелектроника", 
"Електрообзавеждане  на  кораба", "Експлоатация  на  флота  и  пристанищата", "Речно  
корабоплаване", "Мениджмънт  на  водния  транспорт", "Технология  на  
кораборемонта" и  ,,Океаuско  инженерство", „Логистика", ИКТМИ, ИКТ, а  в  
образователно -квалификационна  степен  "магисrьр" - "Корабоводене", "Корабни  
машини  и  механизми", "Корабна  радиоелектроника", "Електрообзавеждане  на  
кораба", "Управление  на  пристанищата", „Информационни  и  комуникационни  
технологии  в  морската  индустрия", "Мениджмънт  на  водния  транспорт", ИКТ, 
„Кибер-сигурност" и  специалност  „Логистяка". Всички  специалности  са  насочени  за  
подготовка  на  кадри  за  гражданското  корабоплаване  и  морската  индустрия. 
Обучението  се  провежда  на  равнището  на  утвърдените  международни  изисквания  в  
корабоплаването . Това  придава  на  ВВМУ  Н. И. Вапцаров" уникален  характер, но  
същевременно  създава  определени  проблеми  в  осигуряването  на  преподаватели  и  
учебно-материапна  база. 

В  Департамента  за  следдипломната  квалификация  към  ВВМУ  се  обучават  
офицери, старшини  и  цивилни  служители  от  МО  в  курсове  по  информатика  и  чужди  
езици, професионално -квалифнкацнонни  курсове  с  продължителност  от  няколко  
седмици  до  няколко  месеца. Там  се  организира  чуждоезиково  обучение  на  офицери, 
старшини, матроси  и  цивилни  служители  от  преподаватели  от  училището. 

Към  31.12.2018 година  е  направена  преоценка  на  наличностите  по  валутната  
сметка  и  е  отразена  по  § 95-14 в  размер  на  9 137,00 лв. 

Налични  остатъци  към  31.12.2018 г.: 
• По  бюджетна  сметка  в  БНБ  - 12 428 507,97 лв. 
• По  набирателна  сметка  - 	225 442,31 лв. 



• По  каса 	 - 	0,00 лв. 	 ј~а  ФО  F. 
В  остаrька  по  левовата  сметка  се  намират  неизразкодваните  суми   iІo,  S / ~ 

Оперативни  програми  и  проекти  на  обща  стойност  896 270,92 лв., както  следва:  
програма  ЕРАЗЪМ  + за  учебната  2018/2019 година  - 868 276,66 лв.; по  програма  

ЕРАЗЪМ  + за  учебната  2017/2018 година  - 4 723,70 лв.; програма  Еразмус  Менторс  - 
22 517,18 лв., проект  КВАЗАР  - 753,38 лв. и  собствени  приходи  за  11 532 237,05 лв. 

4.Анализ  на  начислените  задължения  и  поети  ангажименти  
към  31.12.2018 година  

Информацията  от  ВВМУ  „Н.Й.Вапцаров" за  измененията  в  начислените  
задължения  и  поетите  ангажименти, както  и  за  изпълнение  на  утвърдените  със  
ЗДБРБ  за  2018 г. максимални  ангажименти  за  разходи  и  информация  за  измененията  
в  отчетените  задължения  и  за  утвърдените  максимални  размери  на  задълженията  към  
доставчици  към  31.12.2018 година, включва  начислените  фактури  за  материали  и  
услуги  към  доставчици  от  страната  и  чужбина  и  поетите  ангажименти  за  разходи  към  
31.12.2018 година  по  сключени  договори  както  следва: 

Информация  за  начислените  задължения  към  доставчици: 
• ,,Залива  47 - СП" АД  по  § 10 11 - 2 205,75 лв.; 
• АД  по  § 10 15 - 3,60 лв.; 

• ,,В  и  К  Варна  " ООД  по  § 10 16 - 14 793,75 лв.; 
• Енерго-про  енергийни  услуги  ЕООД  по  § 10 16 - 47 324,52 лв.; 
• АД  по  § 10 16 - 1 729,81 лв.; 
• „Одесос" ООД  по  § 10 20 - 54,48 лв.; 
• БТК  ЕАД  София  по  § 10 20 - 194,51 лв.; 
• „А  1 България" ЕАД  по  § 10 20 - 6 404,80 лв.; 

• АД  по  § 10 20 - 66,00 лв.; 

• АДИАН  АМГ"ЕООД  по  § 10 20 - 11 082,01 лв.; 

• „БП" ЕАД  по  § 10 20 - 195,50 лв. 

Общият  размер  на  задълженията  към  доставчици  в  страната  към  31.12.2018 
година  е  84 054,73 лв., ВВМУ  има  начислени, но  неизплатени  задължения  към  
курсанти  за  стипендии  за  обучение  в  размер  на  149,27 лв. 

Задълженията  към  доставчиците  са  вследствие  на  получени  фактури  за  разходи  
извършени  през  месец  декември  2018 г. и  платими  през  месец  януари  2019 г. 
Необходимите  средства  за  погасяване  на  задълженията  са  осигурени  по  бюджета  на  
ВВМУ. 

Към  31.12.2018 г. ВВМУ  „Н. Й. Вапцаров" има  просрочени  вземания  отчетени  по  
сметка  9919 „Други  просрочени  вземания" в  размер  на  8 137,28 лв., ръководството  е  
взело  необходимите  мерки  за  тяхното  своевременно  събиране. 
В  сравнение  с  2017 година  задълженията  към  доставчици  са  с  44 152,07 лв. по  

малко. За  същите  има  осигурени  средства. 

Информация  за  поетите  ангажименти  по  сключени  договори: 

СПРАВКА  
салдо  по  с/ка  9200 към  31.12.2018 г. 

всичко  по  салдо  с/ка  §§ §§ фирма  
9200 

10 111 541 457.34 Залива  -47 СП  ООД  37 457.34 



Залива  -47 СП  ООД  504
t000.00c 

10 132 27 248.60 Интендантско  обслужване  ЕАД  2748.603; 
10 151 5 368.00 Августа  ЕООД  5 Зб8:00 
10 152 43 292.70 Булранг  Вътев  и  сие  ООД  13 341.45 

Булранг  Вътев  и  сие  ООД  29 951.25 
101 552 155 532.56 Дартек  ООД  1 243.20 

Смарт  бизнес  къмпани  ЕООД  154 289.36 
10 156 528 000.00 Елитис  мегастор  ЕООД  24 000.00 

Ди  ес  хоум  ООД  84 000.00 
Ди  ес  хоум  ООД  84 000.00 
Ди  ес  хоум  ООД  84 000.00 
Ди  ес  хоум  ООД  84 000.00 
Ди  ес  хоум  ООД  84 000.00 

2Р  България  ЕООД  84 000.00 

10 162 300 000.00 Енерго-про  продажби  АД  300 000.00 

10 164 3 692.05 Петрол  АД  3 692.05 

10 165 122 753.12 Овергаз  мрежи  АД  122 753.12 

10 201 46 283.60 Вселена  АД  35 868.00 
Видеотел  марине  интернационал  
ООД  10 415.60 

102 011 6 411.36 ВАТО  ЕООД  1 800.00 

ВАТО  ЕООД  648.00 

СОД  Варна  АД  164.00 

СОД  Варна  АД  199.36 
ЕТ  Промишлена  автоматика- 
В.Симеонов  2 880.00 

Рейтекс  инженеринг  ООД  720.00 

102 012 9 624.05 Багра  ЕООД  9 624.05 

102 013 42 866.83 Адиан  АМГ  ЕООД  17 612.17 

МУ  проф. д-р  Стоянов  - Варна  400.00 

ВАТО  пожарна  безопасност  ЕООД  9 350.66 

Космос  шипинг  АД  13 200.00 

ЕМ  инженеринг  ЕООД  1 704.00 

Жиз  консулт  ООД  600.00 
10 203 4 338.26 Български  пощи  ЕАД  1 532.65 

БТК  ЕАД  307.09 
БТК  ЕАД  207.87 
БТК  ЕАД  1 070.71 

БТК  ЕАД  319.94 

Телекомуникационна  компания  900.00 



;1 

10 301 68 871.41 ВИП  билдингс  ООД  17 7G0. Г  
Весела  ООД  42 088.6$' 
Есто  ООД  9 022:26 

10 52 58 350.72 Консорциум  България  еър  и  посока  58 350.72 
10 62 3 472.93 ЗАД  Алианц  България  3 472.93 
46 00 2 377.20 ЦАГIIС  Прогрес  груп  АД  2 377.20 

51 001 647 306.16 ЕМ  инженеринг  ЕООД  13 260.00 

Панов  ЕООД  634 046.16 

5201 134 080.80 Дартек  ООД  8272.80 

Дартек  ООД  7 094.40 

Дартек  ООД  59 827.20 

Дартек  ООД  14 678.40 

СД  Офис  оборудване  44 208.00 

52 030 408 930.36 ЕМ  инженеринг  ЕООД  11 580.00 

Термал  инженеринг  ООД  289 594.93 

Александър  С. Тричков  300.00 

Есто  ООД  19 15 5.82 

Лирекс  БГ  ООД  35 811.60 

Панов  ЕООД  49 128.01 

Жиз  консулт  ООД  2 400.00 

Жиз  консулт  ООД  960.00 

3 160 258.05 3 160 258.05 

В  сравнение  с  2017 година  стойността  на  поетите  ангажименти  е  нарастнала  с  
1 222 149,70 лв. в  следствие  на  сключени  договори  за  хранене  на  курсанти, за  
основен  ремонт, за  придобиване  на  ДМА, за  ел. енергия  и  др. Средствата  за  всички  
сключени  договори  са  осигурени  от  собствени  приходи . 

Отчета  към  31.12.2018 година  на  ВВМУ- Варна  представя  информацията  
относно  състоянието  и  изменението  на  активите, пасивите, приходите  и  разходите  
към  31.12.2018 г. Изготвен  е  при  спазване  на  нормативните  изисквания, указания  за  
разходване  на  бюджета  на  МО, и  счетоводната  политика  на  ВВМУ  „Н. Й. Вапцаров" 
и  представя  имущественото  и  финансовото  състояние  на  училището  вярно,честно  и  
обективно  и  гарантира  проследимост, пълнота  и  достоверност  на  първичната  
информация . Данните  са  извлечени  от  счетоводния  продукт  „ЕЛИТ". Организиран  е  
строг  контрол  върху  разходването  на  наличните  финансови  средства, очертани  са  
приоритетите  при  разходването  и  са  взети  мерки  за  недопускане  на  нарушения  на  
финансовата  и  лимитната  дисциплина. 

НАЧАЛНИК  НА  ВВМУ  "Н.Й.ВАПЦАРОВ": 

флотилен  адмирал  проф. Д.В.Н. 

ГЛАВЕН  СЧЕТОВОДИТЕЛ : 

~ 

ов/ 


