ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БАН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
2018 година
Институтът за исторически изследвания - БАН е основен научен
център за фундаментални и специализирани изследвания по проблемите на
българската история, както и по въпроси от общата история. Сравнителноисторическите изследвания за ролята и значението на България в
световния исторически процес за приноса на българската нация в
културната съкровищница на човечеството са основни за научните
изследвания на института за исторически изследвания – БАН.
По-важни проекти по които работи целият научно-изследователски
състав на института са : многотомна „История на България“ том 10;
5 проекта по договори с ФНИ – МОМН; документалните поредици
„Извори за българската история“ и 1 проект с Института за световна
история към Китайската Академия за Обществени науки с тема „Преходът
в България като част от източноевропейския преход от края на 20-ти и
началото на 21-ви век. Българската и китайска гледни точки. Проблеми на
изворите и интерпретациите“, финансирания от Министерството на
отбраната и др.
Институтът издава академичните списания „Исторически преглед“ и
„BHR“, библиографски бюлетин „Изследвания по българска история“ и др.
В института се обучават докторанти редовно и задочна докторантура.
Института е съорганизатор на национални и международни научни
конференции. Сътрудници на института водят лекционни курсове в
български и чуждестранни университети.
В Института за исторически изследвания за 2018 г. от стопанска
дейност са постъпили 16806,00 лв. са от отдадени под наем помещения. По
фонд „Развитие са отчислени 50% на БАН в размер на 8150,91 лв.
Начислен е 3% корпоративен данък в размер на 598,87 лв.
Получаваните месечни вноски от наем по фирми са:
- ф-ма „Диомира“
- ф-ма „Продуцентски център“
- ф-ма „Орфеус“
- ф-ма „Актива“
- ф-ма „Прес арт“
- Ф-ма „Енигма“
- ф-ма ЕТ „Петя – 90“

120,00 лв.
361,00 лв.
200,00 лв.
240,00 лв.
120,00 лв.
100,00 лв.
150,00 лв.
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- ф-ма ЕТ „Христослав Христов“
- ф-ма Анди МГ ЕООД

120,00 лв.
120,00 лв.

Собствени приходи:
Приход списание „BHR“ абонамент
Приход списание „ИП“ абонамент
Такса обучение докторанти и обсъждане
Продажба на сп. „BHR“ и „ИП“ и книги
Приход от услуги – БНБ и други
% базова организация
Приходи от НЖ
Онлайн продажби сп. „ИП“
Онлайн продажби сп. „BHR“
Всичко:

618,00 лв.
1551,52 лв.
629,87 лв.
1144,80 лв.
496,25 лв.
2762,96 лв.
6872,05 лв.
689,50 лв.
1219,14 лв.
15984,09 лв.

Наказателни лихви просрочен наем

120,00 лв.

Начислен данък стопанска дейност

-598,87 лв.

Всичко:

32790,09 лв.

Трансфери:
СЕБРА
Партида Развитие

-121741
-8151

Вътрешни трансфери:
в т. ч:

9017

Трансфери „Научни изследвания“:
В т. ч.:
ФНИ периодика сп. „BHR“
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74300
-7000,00 лв.

ФНИ периодика сп. „ИП“
ФНИ КП06Н30 - ГРЕБЕНАРОВ
ФНИ КП06М30 - ГОЛЕВ
ФНИ България Русия

Трансфери:
МОН – Международна конференция
Плащания по СЕБРА
Трансфери ДОО

-7000,00 лв.
-37800,00 лв.
-10000,00 лв.
-12500,00 лв.

9200

885687
403007
Всичко:

1288694

Разходи:
§ 1 Заплати
§ 2 Други възнаграждения
- нещатен по трудови прав.
- извънтруд.правоотнош.
- обезщетения
- други плащания

958767
57602
156
24064
21138
12400

§ 5 Задълж. осигур. вноски работодател
- за ДОО - за ЗО - за ДЗПО -

186262
124914
47158
12400

§ 10 Издръжка
10-11 Храна
10-14 Учебни и науч.изсл.
10-15 Материали
10-16 вода, горива и енерг.
10-20 Външни услуги
10-51 Командировки
10-52 Командировки в чужб.
10-98 ДРУГИ РАЗХОДИ

71687
311
472
5225
9181
27496
8774
15666
4562
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§ 40 Стипендии
§ 52 Придобиване на ДМА
В т. ч. компютри
Друго оборудване

5500
2798
1679
1690

§ 53 Придобиване на НДА
В т. ч. програмни продукти

1690
1690
Всичко:

1284306

Салдо на 01.01.2018 г.

56260

Салдо на 31.12.2018 г.
в т. ч.:
ДФНП 17-82
ДФНП 17-18
ДФНП 17-14

160014
3821,29
5864,50
5428,22

110 „Илин. Преобр.“

4,74

ДОО-314
ДТК 02/2

6647,85
1794,87

ДМУ03/53
70 год. oт 2-рата свет.война

4795,55
800,00

100 год. от 1-вата св. война
ДЕПОЗИТ НАЕМАТЕЛИ
100 год. от 1-вата св. война
списание ИП
списание BHR

8,02
1651,00
250,00
7455,90
10792,96

МОН ПМС 252/16.11.2017

9000,00
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ФНИ периодика сп. „BHR“
ФНИ периодика сп. „ИП“
ФНИ КП06Н30 – ГРЕБЕНАРОВ
ФНИ КП06М30 – ГОЛЕВ
ФНИ България Русия

Гл. счетоводител:
/Н. Джарова/
Директор:
/доц.д-р Д.Вачков/
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7000,00
7000,00
37800,00
10000,00
12500,00

