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    УТВЪРЖДАВАМ:..........(п).............. 

                                        /Ректор - проф.К.Динков/  

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ В 

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ 

 

Чл.1 Настоящите правила регламентират  реда и начина за ограничаване на 

разплащанията в брой в Университет по хранителни технологии /УХТ/ и са 

разработени във връзка с изпълнението на разпоредбите на чл.4а, ал.5 от Закона за 

ограничаване на плащанията в брой. 

 

Чл.2 Вътрешните правила се прилагат от всички длъжностни лица, които имат 

задължения по изпълнението на дейностите, включени в тях. 

Чл.3  Касиерът на УХТ може да тегли средства в брой от банковата сметка на 

Университета само за плащания, за които при конкретни обстоятелства практически не 

е възможно извършването им чрез банков превод. 

Чл.4  Директни разплащания,  чрез касата на УХТ се допускат само  при: 

/1/ необходимост от плащане в брой  на текущи разходи, включително -  чрез 

служебни аванси  в размер до 300 лв., както и при заявено желание на доставчик 

на стока/услуга или физическо лице, за което по силата на административен акт 

или договор УХТ има финансов ангажимент, след попълване на заявление по 

образец ; 

/2/ отпускане и отчитане на служебни аванси над 300 лв., след прилагане на 

реда, регламентиран в Заповед № 960/10.10.2016 г.; 

/3/ отчитане на командировъчни разходи , за които не е ползван служебен аванс, 

след прилагане на реда, регламентиран в Работна Инструкция „Поемане на 

задължение“, неразделна част от действащата СФУК. 

Чл.5  В случаите, когато доставчик на стока/услуга или физическо лице, за което по 

силата на административен акт или договор УХТ има финансов ангажимент, няма 
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открита банкова сметка, плащането се извършва в брой, след попълване на декларация 

по образец, която е неразделна част от разходооправдателния документ. 

Чл.6 Изтеглени от банковата сметка на УХТ средства за разплащане в брой, които са 

останали неусвоени, се възстановяват своевременно по съответната банкова сметка, 

освен по изключение, по преценка на Ректора на УХТ и Главния счетоводител, ако са 

налице наложителни обективни обстоятелства за съхраняването им в брой за директни 

разплащания. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1.Настоящите правила са утвърдени със Заповед № 626/10.07.2019 г. 

§2.Неразделна част от правилата  са  Приложение № 1- образец на декларация и 

Приложение № 2 – образец на заявление 

§3.Правилата могат да бъдат изменяни и допълвани със заповед на Ректора на УХТ 
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,   ПРИЛОЖЕНИЕ№1  

                                                         

                                                        Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Аз долуподписаният/та .......................................................................... 

................................................................................................................. 

ЕГН........................................................................................................... 

Във връзка с изплащане на ..........................................................по договор 

№........./фактура№........../заповед№............ 

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ: 

Нямам открита банкова сметка в банка.Известно ми е, че за деклариране на неверни 

обстоятелства нося наказателна отговорност по чл.313 от НК. 

 

 

С настоящото давам съгласието си Университет по хранителни технологии, като администратор на 

лични данни да събира, съхранява и обработва посочените лични данни и съм уведомен/а, че същите ще 

бъдат използвани, обработвани и съхранявани в електронен и писмен вид съгласно Закона за защита на 

личните данни и Регламент 2016/679. 

 

Дата:.....                                                                                  Декларатор:................. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2  

 

 

                                                                ЗАЯВЛЕНИЕ 

от  

...................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................с 

ЕГН................................................................................................................................ 

Във връзка със сключен договор......../издадена 

фактура№........../заповед№.................................../други 

обстоятелства.........................................................., желая  сумата в размер на ...........лв.   

да бъде изплатена  в брой. 

 

 

С настоящото давам съгласието си Университет по хранителни технологии, като администратор на 

лични данни да събира, съхранява и обработва посочените лични данни и съм уведомен/а, че същите ще 

бъдат използвани, обработвани и съхранявани в електронен и писмен вид съгласно Закона за защита на 

личните данни и Регламент 2016/679. 

 

ЗАЯВИТЕЛ:........................................ 

/име, фамилия, подпис/ 

Дата:................................. 

 


