
(проф. д-р инж. Иван Марков)

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА УАСГ

I. ОБШИ ПОЛОЖЕНИЯ

УАСГ е държавно ВУ , юридическо лице съгласно ЗВО, изготвящо и 

изпълняващо самостоятелен бюджет и самостоятелен баланс. Всички 

негови поделения, обособени със самостоятелни банкови сметки и 

счетоводна отчетност: ЦНИП и ССОС не са юридически лица и са в 

неговата структура. Данните се консолидират.

УАСГ изпълнява две основни функции:

образование

наука

съответно с дейности: 

образование 

студентски общежития

студентски столове

международни програми и споразумения 

научно-изследователско дело 

приложни научни изследвания 

Оперативни програми.



Счетоводната политика е разработена в съответствие с изискванията 

на Закона за счетоводството в сила от 01.01.2016г., Закона за публичните 

финанси, Закона за държавния бюджет на Република България, 

Постановлението за изпълнение на закона за държавния бюджет, 
Сметкоплана на бюджетните организации утвърден от Министъра на 

финансите, писмо ДДС 20/14.12.2004г. с всички изменения и допълнения, 

за прилагане на Националните счетоводни стандарти за бюджетните 

организации, както и всички нормативни документи и указания, отнасящи 

се до дейността на УАСГ.

Настоящата счетоводна политика съдържа конкретните принципи, 

бази, установени нравила и практики, възприети за отчитане на бюджета и 

други дейности, както и за изготвянето и представянето на финансовия 

отчет.

Резултатите от финансовата информация при прилагането на 

счетоводната политика осигуряват достоверното представяне на 

изпълнението на бюджета, вземането на адекватни управленски решения 

при изразходването на бюджетните средства и възможности за 

икономически анализ и оценка на риска при изпълнението на бюджета.

Счетоводната политика на УАСГ подлежи на оповестяване в 

приложението към годишния финансов отчет.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ

1. Текущо начисляване - приходите и разходите по сделките и 

събитията се отразяват счетоводно в момента на тяхното възникване, 
независимо от момента на извършване на плащането или получаването на 
паричните средства и се включват във финансовите отчети за периода, за 
който се отнасят.



2. Предпазливост - извършва се оценяване на предполагаеми 

рискове.

3. Предимство на съдържанието пред формата - сделките и 

събитията се отразяват в съответствие е тяхното икономическо 

съдържание, същност и финансова реалност, независимо от съответната им 

правна форма.

4. Осигуряване на съпоставимост на счетоводните данни и 

показатели през различните отчетни периоди.

5. Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна 

връзка между начален и краен баланс.

6. Документална обоснованост на стопанските операции.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

В УАСГ се прилага двустранно счетоводно записване, като 

информацията се обработва автоматизирано с програмен продукт 

„ПРОФИТ ПАРТНЕР". За обработка на информацията свързана е 

трудовите и извънтрудови възнаграждения се използва програмен продукт 

„ОМЕКС R 2000“.

Е Изграждането и поддържането на СЧЕТОВОДНАТА СИСТЕМА 

осигурява:

Е Е Прилагане на Индивидуален сметкоплан на УАСГ, 

утвърден от Ректора и съобразен със спецификата на дейностите в УАСГ. 

Същият е изграден на основание чл.11, алЛ, т.5 и чл.16, алЛ, т.1 от Закона 
за счетоводството и на утвърдения в съответствие е разпоредбите на 
чл.164, ал.1 от ЗПФ Сметкоплан на бюджетните организации, ДДС 

14/30.12.201 Зг. на Министъра на финансите. За осигуряване на по- 

детайлна информация, освен задължителната аналитичност е открита и



допълнителна аналитичност към счетоводните сметки, а към 

подпараграфите от ЕБК са разкрити под подпараграфи.

1.2. Всеобхватно хронологично регистриране на счетоводните 

операции въз основа на първични счетоводни документи.

1.3. Систематични счетоводни регистри за обобщаване на 

счетоводната информация, които се откриват в началото на отчетния 

период и приключват в неговия край.

1.4. Синтетични и аналитични счетоводни регистри, както и 

равенство и връзка между тях.

1.5. Периодично и годишно приключване на счетоводните 
регистри и съставяне на оборотни ведомости.

1.6. Изменение в извършените счетоводни записвания чрез 
съставяне на коригиращи счетоводни статии.

1.7. Счетоводни записвания в рамките на всяка отчетна група, 
за която се изготвя отделен отчет.

1.8. Отчитане на възстановените приходи и разходи в 

намаление на прихода, респективно на разхода.

1.9. Отчитане на приходите и разходите от стопанска дейност
по общия ред.

1.10. Приключване на всички счетоводни регистри в края на 

всеки месец и задължително към 31.12. на отчетния период.

Планът за документооборота и съхранението на счетоводните 
документи, какго и списък на първичните счетоводни документи са 
неразделна част от счетоводната политика.



2. Счетоводни документи и документиране на стопанските 

операции.

2.1. Стопанските операции се регистрират на хартиен и магнитен 

носител. Първичните счетоводни документи се номерират и контират, 

осчетоводените записи се въвеждат в счетоводния продукт от 

счетоводители за всяка счетоводна статия по отделно. От счетоводния 

продукт се съставят синтетични и аналитични хронологични ведомости, 

синтетични кореспонденции по сметки и оборотни ведомости с натрупване 

и други. Осчетоводяването на документите се извършва текущо в рамките 
на месеца, като не по-късно от 5 число на месеца следващ отчетния 

период, всички постъпили документи в счетоводството на УАСГ, следва да 

бъдат осчетоводени, а счетоводните записвания - анализирани. В 

съответствие с разписанието на отговорностите, счетоводителите 

отговарят за осчетоводяването на документите. Контролът на 

счетоводните записвания се осъществява от Главния счетоводител и 

Началник „ФСО“. При необходимост от сторнировъчни операции, същите 

се въвеждат в счетоводния продукт е мемориален ордер. Лицата съставили 

счетоводните записвания носят отговорност за достоверността на 
информацията в тях.

2.2. В края на всеки отчетен период се съпоставя оборотна ведомост 

с отчет за касовото изпълнение на бюджета, с цел проверка и контрол на 

взаимовръзките между счетоводните сметки от СБО и параграфите от ЕБК.

2.3. Така изградената организация на счетоводната система 

осигурява получаване на аналитична и обобщена информация по 
счетоводен път, за измененията на имущественото и финансовото 
състояние, финансовите резултати от дейността, паричните потоци и 

собствения капитал, представяща най-точно и по най-подходящ начин 
годишните финансови отчети на УАСГ.



3. СТРУКТУРА на счетоводството

Отчетността в УАСГ е организирана в три отчетни групи:

3.1. Бюджет -  включва всички активи, пасиви, приходи и разходи на 

УАСГ, свързани с бюджетната дейност.

3.2. Сметки за средства от Европейския съюз - включва всички 

активи, пасиви, приходи и разходи свързани със съответните средства от 

ЕС или фонд създаден със Закон. В тази отчетна група са включени 

операциите свързани с получаването и разходването на средства по ОП на 

НФ, МФ и други международни програми.

3.3. Други сметки и дейности -  включва операциите по банковата 

сметка на УАСГ за отчитане и съхраняване на чужди средства, 

капитализация на ДМА- изписани на разход в групи „Бюджет“ и „СЕС“ 

при придобиването им.

УАСГ изпълнява бюджета на касова основа. Изпълнението започва 

на 01.01. и приключва на 31.12. Всички приходи и разходи се отчитат с 

натрупване.

Редът, начините и сроковете за изготвянето на периодичните и 

годишния финансов отчет, и друга отчетна информация, и публикуването 

чрез интернет на информация от тях се определят от Министерство на 
финансите. При изготвянето им се прилага една и съща счетоводна 

политика. Установяването на коригиращи събития се извършва в рамките 

на определените срокове за изготвяне и представяне на оборотна ведомост 

и ГФО, определени в указанията за годишно счетоводно приключване. 
Коригиращите събития се оповестяват в приложението към ГФО.

Периодични отчети

УАСГ представя на МОН следните отчети:



Месечен отчет

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна 

бюджетна класификация с код 0 - В1

1.1 Приложение 8 - Справка за просрочените вземания и 

задължения

1.2 Обяснителна записка към Справката за просрочил

1.3 Приложение 1 - Разшифровка на трансферни операции и 

субсидии

2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна 

бюджетна класификация с код 33

3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна 

бюджетна класификация с код 96 - DES

4. Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна 

бюджетна класификация с код 98 - KSF

5. Справка за очакваното изпълнение на разходите за 

осигурителни вноски

6. Други съгласно указания на МФ.

Тримесечен отчет

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна 

бюджетна класификация с код 0 - Б-З

1.1 Справка за поетите ангажименти по бюджета и сметките за 

средствата от ЕС

1.2 Справка за новите задължения за разходи по бюджета и 

сметките за средствата от ЕС



1.3 Отчет за салдата по сметките, включени в системата на 

единната сметка, салдата по другите сметки в БНБ и банките, и в брой- 

НАЛ-3

1.4 Разшифровка § 51-00, 52-01, 52-03, 52-04, 52-05, 53-01

1.5 Разшифровка § 02-00

1.6 Разшифровка § 24-04, 36-19, 88-03

1.7 Приложение 1 - Разшифровка на трансферни операции и 

субсидии

2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна 

бюджетна класификация е код 33

3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна 

бюджетна класификация е код 96 - DES

4. Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна 

бюджетна класификация е код 98 - KSF

5. Обяснителна записка

6. Справка за задълженията към доставчици

7. Справка за използваните терминални устройства ПОС

8. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за 

средствата от ЕС и сметките за чужди средства.

9. Справка за определени плащания към бюджетни организации, 

отчитани по разходни и приходни параграфи на ЕБК.

10. Други съгласно указания на МФ.



Баланс

1. Оборотна ведомост за отчетна група „Бюджет"

2. Оборотна ведомост за отчетна група „ДСД"

3. Оборотна ведомост за отчетна група „КСФ"

4. Оборотна ведомост за отчетна група „ДЕС"

5. Отчет за приходите и разходите

6. Справка за провизии на вземания и корективи на пасиви

7. Баланс по съответните отчетни групи

8. Таблица за показателя „Бюджетно салдо“ от тримесечните 

касови отчети

Годишен финансов отчет

1. Изготвянето на годишния финансов отчет се извършва на 

основание чл.166, ал.2 от ЗПФ и Заповед №1338/22.12.2015г„ е която са 

определени елементите на ГФО: Баланс, Отчет за приходи и разходи, 

Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и 

сметките за чужди средства, е обяснителна записка за изпълнението на 

бюджета и Приложение, което съдържа пояснения за прилаганата 

счетоводна политика, информация за състоянието и изменението на 

активите и пасивите, приходите и разходите и задбалансовите позиции.

2. Формата, структурата и съдържанието на съставните части на 

годишния финансов отчет се определят от МФ.

3. Годишният финансов отчет отразява всички факти, явления и 
процеси настъпили и протекли в УАСГ през отчетния период. Той



представя точно и вярно имущественото и финансовото състояние на 

УАСГ, промените в паричните потоци и собствения капитал.

4. ГФО се подписва от Ректор/Упълномощено лице/ и 

Гл.счетоводител/Началник „ФСО“ и се представя на МОН, като 

първостепенен разпоредител. ГФО след заверка от Сметна палата се 

публикува на интернет страницата на УАСГ.

5. Годишното счетоводно приключване е продължителен процес 

и минава през отделни фази и процедури. Отделните етапи се уточняват 

със съответните срокове и длъжности лица, отговарящи за изпълнението 

им. Такива са:

преглеждане на първичните счетоводни документи за 

съответствието им, съгласно закона за счетоводството;

текущо начисляване на всички приходи и разходи, отнасящи се 

за текущата година, вкл. даренията;

начисляване на приписани приходи и разходи;

начисляване на приходите и разходите за м.12 по корективни
сметки;

преглед за обезценка на ДМА и преоценка на M3;

определяне на приблизителна счетоводна оценка на 
незавършеното строителство;

начисляване на провизии за вземания/задължения;

начисляване на разходи за провизии на персонала;

преглед на целевите финансирания;



инвентаризация на активите и пасивите, документиране на 

резултатите и осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията;

отразяване промените в дела на собствения капитал в 

търговското дружество „УАСГ ЦНИП“ ЕООД ;

уточняване на вътрешните разчети с поделенията на УАСГ - 

ССОС и ЦНИП;

признаване на приходи от помощи и дарения -  начисляване на 

корективи за неусвоени помощи и дарения;

приключвателни счетоводни процедури -  съставяне на 

предварителна оборотна ведомост, изготвяне на необходимите справки, 

съставяне на счетоводния баланс, обяснителни записки и изготвяне на 

окончателна оборотна ведомост, след приключвателни операции;

6. В годишните финансови отчети не се извършват корекции след 

заверка от Сметна палата и консолидиране на данните за публичния сектор 

от МФ.

IV. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ 

АКТИВИ

Дълготрайни материални активи са средствата и обектите, в които е 
направена дългосрочна инвестиция и се очаква да бъдат използвани в 

дейността на УАСГ за относително продължителен период от време.

В групата се включват: сгради, машини, съоръжения и оборудване, 

транспортни средства, стопански инвентар и други ДМА.

Нематериалните дълготрайни активи са продукти от научна дейност, 

патенти, лицензи, фирмени марки, програмни продукти.



Дълготрайни активи, капитализирани в отчетна група /стопанска 

област/ „Други сметки и дейности" - тук влизат земите, с изключение на 

прилежащите към сгради и съоръжения, инфраструктурните обекти, 

активите с историческа и художествена стойност и книгите в 

библиотеката.

Прилежащите към сгради и съоръжения земи се отчитат балансово 

по сметка 2010 в отчетна група „Бюджет".

1.1. Дълготрайните материални активи се отчитат по сметките от 

група 20, от Сметкоплана на бюджетните организации.

1.2. Нематериалните дълготрайни активи се отчитат по сметките от 

група 21, от Сметкоплана на бюджетните организации.

1.3. Дълготрайните активи, капитализирани в отчетна група 

/стопанска област/ „Други сметки и дейности" се отчитат по сметките от 

група 22, от Сметкоплана на бюджетните организации.

1.4. Дълготрайните материални и нематериални активи могат да се 

придобиват чрез:

А. Покупка - с покупната стойност се дебитира съответната 

счетоводна сметка за активи, срещу кредитиране на сметки от група 

40 "Доставчици" . Когато ДМА са закупени от външен доставчик се 

оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички 

преки разходи.

Б. По стопански начин - разходите, формиращи себестойността на 

активите, които се придобиват или ремонтират по този начин, след 
текущото им начисляване по сметките от група 60, се отнасят по 

съответните сметки от раздел 2 „Сметки за дълготрайни материални и



нематериални активи“ и сметките от група 65 "Разходи за придобиване на 

активи, текущ и основен ремонт по стопански начин".

В. Възлагане -  чрез външни изпълнители - набирането на 

разходите, формиращи себестойността на актива, се извършва по сметка 

подгр. 207 "Дълготрайни материални активи в процес на придобиване“ или 

2107 „Нематериални дълготрайни активи в процес на разработка и 

придобиване". Готовият дълготраен актив се заприходява по цена на 

придобиването по съответната сметка за дълготрайни активи.

Г. Безвъзмездно

От други бюджетни организации извън структурата УАСГ - 

чрез сметки от група 76 "Прехвърлени обособени активи и пасиви между 

държавата, общините и други сектори на икономиката";

Дарения от организации от реалния сектор, фондации, частни 

лица - чрез сметките от група 74 "Помощи и дарения от страната и 
чужбина". Заприходяването се извършва чрез подписване на договор за 

дарение, към който се прилага първичен документ относно пазарната цена 

/справедливата стойност/ на актива.

Прехвърлянето на активи между поделенията и УАСГ се извършва 
чрез сметка 7600 "Вътрешни некасови трансфери в отчетната група 

(стопанска област)“. Всички ДМА и НДМА закупени от ЦНИГ1, 

независимо от източника на финансиране се прехвърлят по вътрешните 

разчети по партидите на ВУ, където подлежат на задължителна 
инвентаризация и амортизация.

Придобитите активи по договори с Фонд “Научни изследвания“ се 

отчитат по сметка 2091, до приключване на съответния договор, след което 
се прехвърлят по сметките от група 20.



1.5. ДМА са нефинансови ресурси, придобити от УАСГ, които 

имат натурално-веществена форма, използват се за образователни и 

административни цели, могат да се отдават под наем, и се използват 

повече от един отчетен период. Стойността им към момента на 

придобиване трябва да е равна или по-голяма от 1000 лв. без ДДС, приета 

като стойностен праг на същественост за признаване на ново придобити 

дълготрайни материални активи, включително за поделенията в 

структурата на УАСГ. За целите на прага на същественост в стойността на 
активите не се включват ДДС и други данъци. Под този праг, при 

въвеждането им в употреба, активите се отчитат като текущ разход и се 

водят задбалансово по сметка 9909 "Други активи в употреба, изписани 
като разход".

Компютърните конфигурации и други подобни взаимосвързани 

активи, на които стойността на цялата конфигурация е равна или 

надвишава минималния праг на същественост от 500 лв.(компютърни 

конфигурации), съществените елементи /компютър, монитор/ се завеждат 

като един ДМА, независимо че тяхната индивидуална стойност може да е 
под минималния праг на същественост, съгл.т16.16.6 от ДДС 20/2004г. 

Цялата стойност на конфигурацията се разпределя между тях. 

Последващите разходи за подмяна на компоненти /клавиатура и мишка/ се 

отчитат като текущ разход и не променят стойността на признатия актив.

Същото се отнася и за други взаимосвързани активи, на които 

общата стойност е равна или по-голяма от 1000 лв., съществените им 

елементи се завеждат като един актив, независимо че тяхната 
индивидуална стойност може за е под минималния праг на същественост.



1.6. НДМА са нефинансови ресурси, придобити от УАСГ, от 

използването на които се очаква икономическа изгода и се признават 

балансово независимо от стойността, по която са придобити. Когато 

НДМА са закупени от външен доставчик се оценяват по цена на 

придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи. 
Когато са получени в резултат на безвъзмездна сделка се оценяват по 

справедливата стойност към датата на сделката. Използва се сметка 2101.

При придобиване права на ползване за НДМА /лицензи/ и 

годишната поддръжка на програмните продукти се отчитат като текущ 

разход по сметка 6026.

Методи на оценка на ДМА и НДМА

1.7. Дълготрайните материални и нематериални активи 

първоначално се представят по цена на придобиване. Цената на 

придобиване е:

покупната цена /включително мита и невъзстановими данъци/ 

и всички преки разходи за привеждане на актива в работно състояние в 

съответствие с предназначението му - подготовка на обекта, доставка и 

обработка, монтаж, хонорари, изплатени обезщетения на собственици. В 

цената не се включват глоби, санкции и неустойки, финансови разходи и 

разходи за обучение на персонала за работа с ДМА.

справедлива цена - когато са получени в резултат на 

безвъзмездна сделка.

Последващи разходи свързани с ДМА



1.8. Това са основния ремонт, реконструкция, модернизация и 

разширение, които водят до подобряване на бъдещата изгода, е която се 
коригира балансовата стойност на ДМА. Такива са:

разходи, които водят до изменение на актива с цел удължаване 
на полезния срок на действие;

осъвременяване на отделни части, за да се подобри качеството 
на дадена услуга;

промяна във функционалното предназначение на актива;

Стойността на актива не се променя при текуща подмяна на 
несъществени негови компоненти, които не са отчетени като разграничим 
актив.

Стойността на сградите не следва да се увеличава със стойността на 

инсталираните ДМА, когато тези активи са разграничими и могат да се 

подменят самостоятелно, без да се нарушава конструкцията на сградата.

Всички останали разходи се признават за текущи в периода, в който 
са извършени.

Последващи разходи свързани е НДМА

1.9. Това са разходите, с които се увеличава отчетната стойност 

или се отчитат като отделен нематериален актив. Те водят до увеличаване 

на очакваната икономическа изгода от използването на актива.

Оценка след първоначално признаване на ДМА и НМДА

За последващата оценка на ДМА и НМДА се приема прилагането на 
препоръчителния подход. В съответствие е него след първоначалното 

признаване на всеки отделен дълготраен актив следва да се отчита по 

неговата цена на придобиване, намалена със загубата от обезценка.



Преглед за обезценка на ДМА и НМДА се извършва най-малко 

веднъж на зри години. При съпоставката между балансовата и текущата 

възстановима стойност приемаме праг на същественост в размер до 5%, 

включително от балансовата стойност на актива, за оставащия 

икономически живот и потенциал на икономическа изгода на актива. 

Когато в резултат на обезценка стойността на ДМА падне под стойностния 

праг, същите не се прекласифицират по гр.ЗО или сметка 9909.

Отчитането на намалението на стойностите на дълготрайните активи 

се отнася по дебита на сметка 7801 „Преоценки на нефинансови 
дълготрайни активи“.

Не се извършва обезценка на активи , коизо са придобити в годината 

на извършването и.

Отписване на ДМА и НМДА

1.10. Отписването на дълготрайни материални и нематериални 
активи се извършва, в следните случаи:

Продажба на годни, но ненужни дълготрайни активи се 

извършва по реда на Наредба № 7 на Министерството на финансите от 

14.11.1997 г.

При безвъзмездно предаване на друго бюджетно предприятие.

Бракуване - когато активът е напълно негоден за употреба и от 
него не се очакват никакви икономически изгоди, той може да се бракува. 

Бракуване на материални активи се допуска само при наличие на причини 
и доказателства за тяхната негодност, оформени в акт за брак от 
компетентна комисия, назначена от Ректора на УАСГ. В комисията 
задължително се включва експерт по съответния вид активи. При условие, 

че УАСГ не разполага с такъв, привлича се външен експерт. Чрез акта за



брак следва по неоспорим начин да се докаже невъзможност за 

реализацията на активите при сделка за продажба и каквато и да е 

икономическа изгода от тях. Акта за брак се утвърждава от Пом.ректора. 

При бракуване чрез ликвидация, активите се завеждат по сметка 9978 с 

МОЛ до фактическото унищожаване или предаване на фирма за 

рециклиране. Намалението на отчетната стойност на материалния актив се 

отразява чрез сметка 6992 "Намаление на нефинансови дълготрайни 

активи от други събития"

при установяване на липса на активи, за която няма установен 

извършител, цялата отчетна стойност на актива се отнася по сметка 6992 

"Намаление на нефинансови дълготрайни активи от други събития" , а 

евентуалното вземане се отразява, задбалансово по сметка 9289 "Други 

дебитори по условни вземания - липса на активи". Когато липсата е по 

вина на материално отговорно или друго лице, се взема и следната, 

счетоводна операция: Дебит с-ка 4213 или 4887 "Вземания от други 

дебитори - местни лица" Кредит с-ка 7198 "Приходи от неустойки, начети 

и обезщетения"

Инвентаризация на активите и пасивите в УАСГ се извършва 

съгласно Приложение №3.

V. АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА

Съгласно чл.65 от ЗС амортизации в бюджетните организации се 

начисляват на основание Акт на МС. С ПМС №380/25.12.2015г. на МС за 

изпълнението на ДБ на РБ за 2016г., чл.67, ал.1, постанови бюджетните 
организации да предприемат необходимите мерки за преминаване към 
отчитане на начисляването на амортизации на нефинансови дълготрайни 

активи. За начисляването на амортизации МФ издаде ДДС№5/30.09.2016г., 
на основание на което на амортизиране подлежат всички активи, които



отговарят на критериите за признаването на един актив като ДМА или 
НДМА.

Считано от 01.01.2017г. в УАСГ се извършва начисляването на 

амортизации на нефинансовите дълготрайни активи. На амортизиране 

подлежат всички активи, които отговарят на критериите за признаването 

на един актив като дълготраен материален актив или нематериален 

дълготраен актив, съгласно счетоводната политика на УАСГ.

Разходът за амортизации следва да се начислява в отчетната група 

/стопанска област/, където се води актива, към датата на започване на 

начисляването на амортизациите. Доколкото в отчетна група СЕС, 
отчитането на нефинансовите дълготрайни активи -  обект на проекти по 

програми на ЕС, както и по други международни договори и програми, е 

ограничено до процесите на тяхното придобиване, временно съхраняване и 

разпределение, респективно прехвърляне, то в тази отчетна група не се 

начисляват амортизации. Начисляването на амортизацията на тези активи 

се отразява в отчетни групи „Бюджет“ и „ДСД“, където след приключване 

процеса на тяхното придобиване, активите се завеждат трайно.

Не се начислява амортизации на активи, които независимо че 

притежават характеристики за завеждането като ДА са класифицирани 

като: земя, активи е историческа и художествена стойност и книги в 
библиотеките.

При определяне на срока на годност на амортизируемите активи 
УАСГ се съобразява е насоките на т.З от СС 4.

Амортизационният срок /полезен срок на ползване/ е 

предполагаемият срок за практическо износване на даден амортизируем 
дълготраен актив. За целите на начисляването на амортизации и 

амортизационния план определянето на срока на годност на



амортизируемите активи се извършва от постоянно действаща комисия, 

определена със заповед на Ректора на УАСГ, при съобразяване с: 

бъдещите намерения за употреба, предполагаемото бъдещо износване, 

спецификата на оборудването, предоставената информация от 

предприятието производител, предполагаемото морално остаряване и 

правните ограничения за ползването на актива. Документирането се 

отразява в Констативен протокол, подписан от комисията.

За активите, закупени до 31.12.2016г., е определен остатъчен полезен 

срок на ползване.

За всички дълготрайни материални амортизируеми активи, с 

изключение на компютърните конфигурации, с отчетна стойност до 1800 

лв. /вкл.ДДС и др.данъци/, закупени към 31.12.2016г. и след тази дата се 

прилага 2 годишен срок на амортизиране, независимо че очакваният 
реален срок на годност на съответния актив е по-голям. За активите с 

отчетна стойност над 1800 лв. закупени към 31.12.2016г. и след тази дата, 

се съблюдават насоките на т.З от СС4.

За компютърните конфигурации до 800 лв. /вкл.ДДС и др.данъци/, 

закупени към 31.12.2016г. и след тази дата за закупените втора употреба, 

се прилага 4 годишен срок на амортизиране. За новозакупените с отчетна 

стойност над 800 лв., се съблюдават насоките на т.З от СС4.

В края на всяка година, преди годишното приключване, се прави 

преглед на определения полезен срок на годност на дълготрайните 
материални и нематериални активи и ако очакванията се различават 

значително от предишните оценки, полезният срок на годност се коригира, 
както и начислената амортизация за текущия и бъдещи периоди. 

Документирането се отразява в Констативен протокол, подписан от 

комисията.



УАСГ прилага линейния метод на амортизация, при който разходът 

за амортизация се разпределя пропорционално на периодите, които 

обхващат предполагаемия срок на годност на даден аморгизируем актив.

За специфични активи, за които няма подобен аналог се използват и 

нелинейни методи на амортизация, при които амортизируемата стойност 

се разпределя неравномерно в различните отчетни периоди в рамките на 
срока на годност на амортизируемите активи. Същите се водят в сметка 

2099 „Други ДМА“. Приели сме метода на намаляващия се остатък, при 

който амортизационната норма остава постоянна и се определя както при 

линейния метод, но с определен коефициент на завишение /от 1.5 до 2.5/ 

Прилага се към неамортизираната стойност на активите, за всяка година от 

определения им срок на годност, тогава когато сме определили, че ползата 

от активите е предимно в началото на срока на годност и в последствие 

намалява.

Прилаганият линеен метод на амортизация периодично се 

преразглежда и ако е настъпила значителна промяна в очакваните 

икономически изгоди от активите, методът може да се промени. 

Промяната на метода на амортизация се третира като промяна в 

приблизителните счетоводни оценки, като амортизационните отчисления 

за текущия и бъдещите периоди се коригират.

Определянето на остатъчна стойност се извършва от постоянно 

действаща комисия, определена със заповед на ректора на УАСГ, като се 

имат предвид очакваните разходи по извеждането на актива от употреба, 

които могат да бъдат: разходи свързани с бракуването на актива, които се 
коригират със сумата на материалните и резервните части, получени при 
бракуването на актива, разходи свързани със замяната на актива с друг 
актив или с продажбата му -  транспортни, товаро-разговарни, комисионни



и др. Документирането се отразява в Констативен протокол, подписан от 
комисията.

Съгласно т.4.2 от СС 4 -  Отчитане на амортизациите, когато 
остатъчната стойност на амортизируемия актив е незначителна по размер 

или процентно спрямо отчетната му стойност, тя може да се пренебрегне. 

Амортизируемата стойност в тези случаи е равна на отчетната му 
стойност.

В УАСГ определената степен на значимост за остатъчната стойност е 

над 5% от отчетната стойност на актива. Когато е определена по-ниска или 
равна остатъчна стойност на посочената, то тя се пренебрегва. Остатъчната 

стойност се определя индивидуално за всеки един актив, освен на:

1. Подгрупа 203:

2031 „Административни сгради“

2032 „Жилищни сгради, общежития и апартаменти“

2038 „Почивни станции, хотели, учебни центрове, оздравителни 

комплекси“

2039 „Други сгради“

Остатъчната стойност на активите от подгрупа 203 трябва да бъде не 

по-малко от 15% от отчетната стойност на актива.

2. Подгрупа 205:

2051 „Леки автомобили“

2059 „Други транспортни средства“

Остатъчната стойност на активите от подгрупа 205 не трябва да бъде 
по-малко от 6% от отчетната стойност на актива.



За активите със стойностен праг на същественост от 1 200лв. до 

1 800 лв. може да се определи нулева остатъчна стойност.

3. Подгрупа 210

2101 „Програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ 

Остатъчната стойност на тези активи е нулева.

Начисляването на амортизации на даден актив започва от месеца, 

следващ месеца в който амортизируемия актив е придобит/въведен в 

употреба.

Начисляването на амортизацията се преустановява от месеца, 
следващ месеца, в който амортизируемия актив е изваден от употреба, 

независимо от причините за това.

Възприет е подхода за месечно разпределение на годишната 

амортизационна квота. По изключение се допуска за придобити/въведени в 

употреба през последното тримесечие на финансовата година, 

начисляването на амортизацията да стартира от м.01 на следващата година. 

Начислената амортизация се отчита като коректив за срока на ползване на 

амортизируемия актив.

При извеждане на амортизируем актив от употреба /без 

консервиране/ отчетената амортизация се отразява счетоводно в намаление 
на отчетната стойност на актива.

Не се начислява амортизация на активи в процес на придобиване и в 

процес на ликвидация.

Промени в отчитането на амортизациите се правят по изключение и 
могат да произтичат от определяне на нов метод за амортизация, 

определяне на нов срок на годност, промяна в отчетната стойност след 

основен ремонт и други.



След първоначалното признаване, всички активи се отчитат по цена 

на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загуби от 

обезценка.

Преоценката и обезценката на амортизируем нефинансов дълготраен 

актив се прилагат спрямо балансовата стойност, като при съответните 
записвания не се засягат сметките от група 24, а увеличенията/намаленията 

на балансовата стойност се отразяват само по сметките от група 20, 21 и 

22.

VI. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ

1. Стоково-материални запаси са краткотрайните материални 

активи под формата на материали, придобити чрез покупка. Разходът се 

отчита за текущ през периода, за който е извършен.

Материалните запаси се оценяват по доставна стойност, която 

включва всички разходи по закупуването. Заприходяването се извършва с 

фактура и складова разписка, като е допустимо материалите, които веднага 

се влагат, да се изписват в употреба и отчитат като текущи разходи, без да 

се приемат в склада на УАСГ. Лицата, които са ги получили отговарят за 

използването, съхранението или влагането им, чрез подписване на приемо- 

предавателен протокол или полагане на подписа на гърба на първичния 
документ.

А. За отчитане на материалните запаси от подгрупа 302 "Материали" 
се прилага счетоводна сметка 3020. Използва се за отчитането на всички 

видове материали, консумативи, горива, резервни части и др., които се 
намират на склад и предстои влагане по предназначение. При изписването 

на стоково-материалните запаси при тяхното потребление се използва 

метода на средно-претеглената стойност. Използва се документа „Искане 
за отпускане на материални ценности“.



Във връзка с извършването на ремонтни дейности по стопански 

начин и текущата поддръжка по сградния фонд, електро, ВиК, и 

отоплителни инсталации, закупените материални запаси се заприходяват 

чрез сметки 3020/16 и 3020/19/3 на съответните МОЛ от отдел „Капитално 

строителство и ремонт". Материалите се изписват ежемесечно, чрез 

документа „Поръчка" и „Форма КС".

Отпечатването на годишници/учебници за нуждите на учебния 

процес се извършва чрез външни изпълнители. Учебниците предоставени 

от авторите в склада на УАСГ се отчитат чрез сметка 3020/14. Разликата 

между направените разходи и коричната цена се отчита по сметка 7413.

Разходването на горива от отдел „Автотранспорт", включително УСБ 

се отчита в края на всеки месец с пътни листове и декларации, попълвани с 

всички реквизити от водачите на МПС. Горивото разходвано в УСБ 

„Семково" за отопление и кухненски нужди се отчита от управителя в края 

на всеки месец с „Искане за отпускане на материални ценности“. 

Закупуването на материали за текущата поддръжка на автомобилите 

собственост на УАСГ, се извършва чрез отдел „Автотранспорт". Влагането 

им се извършва с протокол, одобрен от Пом.ректора и се прилага към 

първичния документ за разхода.

Б. Чрез сметка 3040 "Стоки" се отчитат готовите продукти, които се 

закупуват от УАСГ с цел препродажба. Стоките се отчитат в количество и 

стойност по обекти. Същите се заприходяват по покупни цени, а на МОЛ 

по продажни цени. Намалението на продадените стоки се отчита по сметка 

6114 "Отчетна стойност на продадени стоки", а постъпилите от продажбата 
суми - по сметка 7114 "Приходи от продажба на стоки". При изписването 

им се използва метода на средно-претеглената стойност.

Движението на ДМА, материалите, стоките и продукцията между
отделните складове, катедри, лаборатории и др.звена, и материално
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отговорни лица в рамките на УАСГ се извършва с документ (складова 

разписка, протокол, разписка за вътрешно преместване и други подобни).

Закупеното работно облекло се изписва на разход, предоставя се на 

съответните длъжностни лица и срока за износването му се следи 

извънсчетоводно от Организатор СБУТ.

Всяка година при извършване на годишната инвентаризация се прави 
преглед за преоценка на материалните запаси. Отчита се по сметка 7802. 

Когато в резултат на преоценка на CM3 или ремонт се достигне 

стойностния праг на ДМА, същите се прекласифицират в гр.20.

2. Парични средства -  краткотрайни финансови активи

Парични средства са притежаваните от УАСГ авоари, като касови 
или банкови наличности по сметки в български лева и чуждестранна 

валута, открити при спазване на изискванията на съответните нормативни 

документи. При счетоводното отчитане на паричните средства се 

изпълняват и разпорежданията на Министерство на финансите и 

Българската народна банка.

Определя се лимит за касови наличности както следва: 

Централна каса - 20 000 лв.

Каса ЦНИП при УАСГ - 5 000 лв.

Каса ССОС - 1 000 лв.

Каса УСБ „Семково" - касовите наличности от парични средства да 
се поддържат в размер до 10 000 лв. за времето на активен сезон в базата и 

до 1 000 лв. за времето извън активен сезон, във връзка с отдалечеността и 

спецификата на работата.



Приходите и разходите във връзка с договори по международни 

проекти и споразумения се отчитат в банкова бюджетна сметка в евро, чрез 

партиди. По същите не се поддържат касови наличности. Разходването на 
средства по касов път се извършва чрез теглене на средства на основание 

на конкретни потребности. Извършва се чрез доклади на ръководителите 

на съответните договори.

VII. ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ

Разчетните взаимоотношения на УАСГ се класифицират в две 

групи: Задължения и Вземания.

Задължения: към доставчици, по аванси към клиенти, към

работници, служители и друг персонал, към студенти и др.

Вземания: от клиенти, по аванси от доставчици, от работници 

служители и друг персонал, от студенти, от подотчетни лица и др.

Разчети е доставчици -  възникват по повод на доставката на M3, 

ДМА и НДМА, услуги. Отчитат се по сметките от гр.40“Доставчици“

Разчети с клиентите - се отразяват чрез сметките от гр. 41 "Клиенти", 

е изключение на приходите във връзка е такси от студенти. Сметката се 

използва за отразяване на вземанията от наематели, както и други 

договори.

Разчети е персонал -  се отразяват чрез сметките от подгрупи

421 “Разчети е работници, служители и друг персонал -  местни лица“,

422 “Разчети с работници, служители и друг персонал -  чуждестранни 
лица“ и 4230 „Провизии за бъдещи плащания на персонала“.

Разчети с подотчетни лица

За счетоводното отчитане на предоставените суми за служебни
аванси, във връзка с дейността на УАСГ, на длъжностни лица от
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персонала, се използват сметките от подгрупа 426 "Подотчетни лица'’. 

Служебен аванс се разрешава на основание заповед за командировка; на 

материалноотговорни лица за разплащания при закупуване на материали в 

размер до 3000 лв. до изчерпване на сумата; на служителите от отдел 

"Автотранспорт" за гориво до 2000 лв. с доклад на Началника на отдела и 

до 1000 лв. за закупуване на належащи консумативи и материали, 

необходими за поддържането на превозните средства и др.

Във връзка с разпределяне на касовите разходи по параграфи, 

отпуснатият служебният аванс и отчета задължително трябва да са с 

еднакви параграфи, т.е. касовия и фактически разход да си съответстват. 

При несъответствие се правят съответните отклонения от параграф в 

параграф.

Паричните средства, получени като служебен аванс, се отчитат със 

съответните първични разходно-оправдателни документи в 10 дневен срок 

след завършване на дейността или края на събитието, за което са 

отпуснати средствата. В края на годината неотчетени суми може да има 

само при наличие на изключителен случай, с писменото съгласие на 

Ректора на УАСГ. Реда и начина за получаване и отчитане на служебни 

аванси са описани в Приложение №1, а вътрешните правила за 

командироване в Приложение №2.

Просрочени вземания и задължения

За просрочени се отчитат всички вземания и задължения, които не са 
уредени в договорения срок. Просрочените вземания от клиенти се отчитат 

по сметки 4110 и 4887, като се отнасят задбалансово по подгрупа 991 

„Статистика за просрочени вземания“. Просрочените задължения към 

доставчици се отчитат по сметка 4010 и се отнасят задбалансово по 

подгрупа 992 „Статистика за просрочени задължения“.



Вътрешни разчети

Вътрешните разчети за приходи и разходи между ВУ и 
разпоредителите от по-ниска степен ССОС и ЦНИП, се отчитат чрез 

сметка 4500 с аналитичност по видове. За тази сметка се прилага методът 

за приключване в края на отчетната година със сметка 7600 "Вътрешни 

некасови трансфери в отчетната група /стопанска област/“, преди 
приключвателните операции.

VIII. ПРОВИЗИРАНЕ И НАЧИСЛЕНИ РАЗХОДИ

1. Начисляване на провизия за задължения се признава когато са 

изпълнени едновременно следните критерии:

Има задължение, като резултат от минали събития към датата 

на изготвяне на баланса.

Има вероятност за погасяване на задължението да бъде 

необходим паричен поток от ресурси, включващи икономически изгоди.

Може да бъде направена надеждна оценка на размера на 

задължението.

При липса на един от критериите провизия не се признава.

Размерът на провизията е приблизителна оценка на разходите, 

необходими за признаване на задължението към датата на баланса.

2. Начисляване на провизии за вземания - начисляването на 

провизията се определя в процент от общата стойност на вземането.

Вземанията в УАСГ са предимно от клиенти-наематели и студенти, 
които към края на отчетния период не са се издължили, във връзка е 
начислените им суми, по сключените договори за наем. Провизиите се



начисляват в края на всяко тримесечие, като общи провизии за групата 

вземания и в зависимост от класифицирането им като:

2.1. Трудно-събираеми - след изтичане на 90 дни от крайния 

срок за погасяване. Провизира се 20% от стойността.

2.2. Несъбираеми - след изтичане на 180 дни от крайния срок за 

погасяване. Провизира се с 50% от стойността.

2.3. Безнадеждни - След 180 дни, при погиване на длъжника и 

при изминала погасителна давност. Провизира се 100%. Когато за това 

вземане има доказателства, че то е никога несъбираемо, същото се отписва 
-  след уведомяване на ръководителя с докладна записка, подкрепена със 

становище от юрист, и негово писмено съгласие и разпореждане.

В годишния финансов отчет се оповестява размерът на провизията и 

нейното естество.

3. Разходите за провизии на персонала се начисляват в края на 

отчетната година, след анализ и оценка по отношение на неизползваните 

отпуски към края на годината, които персонала има право да ползва през 

следващата година, като се прави оценка на очаквания им брой. Използва 

се равнището на заплатите през м.декември на отчетната година, като се 

предвидят и съответни очаквани увеличения по категории и длъжности. 

Към очакваните разходи се начисляват и дължимите вноски за ДОО, ДЗПО 

и 30 за сметка на работодателя.

В началото на следващата година начислените разходи за провизии 

на персонала се сторнират наведнъж.



IX. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

1. Приходи

1.1. Приходите на УАСГ се формират ог субсидия от Централния 

бюджет, като трансфер от МОН, и собствени приходи от физически и 

юридически лица.

1.2. Собствените приходи са: такси да обучение на студенти и 

докторанти, съгласно ПМС, постъпления от продажба на услуги, стоки и 

продукция, отдаване под наеми на имущество, приходи от столово 

хранене, продажба и излишъци на активи, застрахователни обезщетения, 

продажба на тръжна документация, лихви и други финансови приходи, 

както и постъпления от дарения, помощи, такси за участия в национални и 

международни конкурси, програми и проекти и други.

1.3. Приходите се определят по справедливата им стойност или 

получаването под формата на парични средства. Приходите от излишъци 

на активи се признават при установяването им. Приходите от отписани 

задължения се признават при изтичане на давнос гния срок за отписване на 

задължението или наличието на друго основание. Приходите от глоби, 

неустойки и лихви се признават след установено право за получаване по 

договор или съдебно решение. Приходи са и разликите по липси и начети. 

Несъбраните приходи се провизират.

1.4. Критерии за признаване на приходите - в момента на тяхното 

възникване, независимо от получаването на паричните средства. Таксите 

за обучение на студенти се отчитат като приходи в момента на 

получаването им.

1.5. За счетоводното отразяване на приходите се използват сметките 
от раздел 7 "Сметки за приходи". Кредитират се при начисляване на



приходите, а се дебитират при възстановяване, включително от минали 

години.

1.6. При отдаване на свободни помещения и други дълготрайни 

активи под наем, получените приходи се отчитат в под параграф 24-05- 

"Приходи от наеми на имущество" и в сметка 7121 "Приходи от наеми на 

имущество". Тук се отнасят и наемите на студентите в Сектор „Студентски 
общежития", а нощувките на външни лица в под параграф 24-04 и в 

сметка 7110.

1.7. Приходите от продажба на тръжна документация се отнасят но 
сметка 7199. Цената на тръжната документация не може да бъде по-висока 

от действителните разходи за нейното изработване и публикуване. Когато 

тръжната документация е свързана със стопанската дейност на УАСГ' 

/отдаване под наем и др./, приходите от продажба подлежат на облагане е 

окончателен данък по ЗКПО.

1.8. Когато в резултат на съдебно решение е присъдено 

възстановяване на УАСГ на съдебни разноски по дело, в частта на 

юрисконсултското възнаграждение, постъпилите суми се отчитат като 

други неданъчни приходи и се отчитат по сметка 7199 и пар.36-19.

1.9. По приходите от помощи и дарения в края на годината се 

установява сумата на неусвоените средства от получени помощи и 

дарения, отчетени като приход по сметки от група 74, /е изключение на 

предоставените безусловно, чрез трансфер от други бюджетни 

организации, и отчетените суми по сметка 7450/ и се начислява коректив за 
неусвоената сума, за което се съставя статията подгрупа 740/ сметка 4989. 
В началото на следващата година коректива се сторнира със същата 

сума/червено сторно/. В обратния случай, когато имаме извършени 

разходи или придобиване на активи за сметка на своя бюджет, които ще се

финансират по сключените договори и към 31.12. не сме получили тези
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средства /допустими разходи/, се съставя статия за коректив за вземания. 

Сметка 4980/подгрупа 740. В началото на следващата година коректива за 

вземания се сторнира със същата сума/червено сторно/.

1.10 След изтичане на давностния срок, постъпилите чужди средства 

в отчетна група „ДСД“ се прехвърлят в отчетна група „Бюджет“. В отчетна 

група „ДСД“ се отразяват в намаление на пар. 93-10, а на начислена основа 

4831 „Временни депозити, гаранции и други чужди средства от местни 

лица“/подгр. 791 „Отписани задължения към други лица“ и 7602 

„Прехвърлени активи и пасиви между отчетни групи "БЮДЖЕТ" и "Други 

сметки и дейности"“/5001 „Текущи сметки в левове, консолидирани в 

системата на единна сметка“. В отчетна група „Бюджет“ в приход на пар. 

36-19 и сметки 5001/7602.

2. Разходи

2.1. Отчитането на разходите в УАСГ се организира по раздели, 

групи, дейности и параграфи. Фактически извършените разходи се 

систематизират по разходни параграфи, които са определени в Единната 

бюджетна класификация и се отразяват по сметките за отчитане на 

разходите по икономически елементи.

2.2. Критерии за признаване на разходите - в момента на тяхното 

възникване, спазвайки принципа за текущо начисление, независимо от 

плащането на паричните средства.

2.3. По отношение на възстановените разходи/включително от 

минали години/ се прилага схемата на намаление на разходите, като се 
кредитира разходната счетоводна сметка, в кояго първоначално е бил 

отчетен разхода.

2.4. Представителните разходи се отчитат по съответния параграф, 

който се определя в зависимост от естеството и характера на плащането.



2.5. Обезщетенията изплащани по КТ, както и средствата за СБКО 

се отчитат като разходи за персонал по сметка 6042“Разходи за заплати и 

възнаграждения на персонала по трудови и приравнени на тях 

правоотношения“ и пар.02-00. Изключение прави обезщетението на 

персонала поради неправомерни действия за причинени щети по вина на 

УАСГ, които са санкция за работодателя и се начисляват като разходи по 
сметка 6095“Разходи за санкции и неустойки в страната“ и пар. 10-92.

2.6. Разходите за застраховки, абонамент, членски внос и други, 

когато се отнасят за следващ отчетен период, се отчитат по сметка 

4020“Доставчици по аванси в страната“ към 31.12. Разчетната сметка се 

приключва в следващата отчетна година със съответната сметка от раздел 

6, за която се отнасят направените разходи, в зависимост от съответните 

срокове.

2.7. Отчитането на нотариални такси, такси за ЧСИ и адвокатския 

хонорар се извършва по сметка 6029“Други разходи за външни услуги“ и 

пар. 10-20. Отчитането на разходи за съдебни разноски, включително вещи 

лица и възстановяването на същите при спечелени съдебни дела се 

извършва по сметка 6091 “Разходи за съдебни разноски и арбитраж в 
страната“ и пар. 10-92. Съдебни такси, свързани с изпълнителен лист и 

завеждане на искова молба се отчитат по сметка 6063“Разходи за съдебни 

такси в страната“ и пар. 19-01.

При предоставяне на активи за безвъзмездно право на ползване, с 
очакван остатъчен икономически живот на актива под 25% - активът 

остава по баланса на собственика /по сметките от гр.20/ и може да се 
определи разумна оценка на справедливата стойност на наема, се прилага 

подходът на приписаните приходи и разходи към 31.12. -  в един и същи 
размер и в двете бюджетни организации, като сумата се определя от 

собственика на актива, чрез писмено уведомление до ползвателя /заведени



задбалансово по сметка 9110“Чужди дълготрайни активи“/. Счетоводните 

записвания за установените суми на приписани приходи, разходи и 

трансфери са както следва: сметка 6087“Г1риписани разходи за
наеми“/сметка 7682“Пригшсани трансфери от/за бюджетни организации от 

подсектор ЦУ“ при ползвателя и 7682/7189“Пригшсани други приходи“ 

при собственика.

При извършване на приходи и разходи за организиране на 
мероприятия, целеви дарения и др., приходите и разходите по 

провеждането им се отчитат по видове, по съответните параграфи от ЕБК и 
съответстващите им счетоводни сметки. За проследяване на приходите и 

разходите се откриват партиди в модул „Центрове за приходи и разходи".

Приходите и разходите по договорите за наука и проектиране в 

ЦНИП се отчитат освен по балансовите сметки и аналитично в отделен 
модул.

Приходите и Разходите, осчетоводени по счетоводните сметки за 

приходи и разходи, трябва задължително да бъдат във връзка и в 

съответствие с приходните и разходните параграфи и под параграфи, по 

ЕБК.

X. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ по ЗКПО и ЛДС

Отчитане на данъка върху приходите от стопанска дейност

1. Съгласно ЗКПО, УАСГ е данъчно задължено лице с 

окончателен данък върху приходите от извършване на стопанка дейност. 

Данъчната ставка е 3%.

2. Приходите не са от стопанска дейност когато:

- се формират от извършване на сделки, задължителни по силата на 

нормативен акт.



цените не се определят на пазарен принцип, а е заложено

ограничение на цената до размера на извършените разходи.

3. Приходи от стопанска дейност в УАСГ са:

Приходи от стопанска дейност

Кредитен 

оборот на 

сметка

Параграф

Приходи от У СБ от за нощувки 7110/2 §§24-04-13

Приходи от У СБ за храна 7113/2 §§24-04-14

Приходи от кафе-бар УСБ 7114/2 §§24-04-15

Приходи от УСБ за спортни услуги - ски 

влек, гардероб

7110/2 §§24-04-19

Приходи от читателски карти - БИНОЦ от 

външни за УАСГ лица

7110/2 §§24-04-20

Приходи от техническо обслужване на зали 7110/2 §§24-04-21

Приходи от копирни услуги 7110/2 §§24-04-23

Приходи от отдаване под наем на движимо и 

недвижимо имущество

7121 §§24-05

Приходи от отдаване под наем на земя 7123 §§24-06

Приходи от тръжна документация, която е 

пряко свързана със стопанската дейност на 

УАСГ (отдаване на помещения под наем)

7199/2 §§36-19

Приходи от начислени консумативи за 

топлоенергия (от наематели)

4887/2/4

Приходи от начислени консумативи за вода 

на база (от наематели)

4887/2/2/2

Приходи от начислени консумативи за 

ел.енергия на база (от наематели)

4887/2/3/2

Приходи от външни за УАСГ лица за 7110/3/332/2 §§24-04-12



нощувки в СО (хотелска част)

Приходи от учрежденско хранене в СС 

(мероприятия)

7113/3/336/2 §§24-04-14

Приходи от бюфети в СС 7114/3/336/2 §§24-04-15

Приходи от договори за проектиране в ЦНИП 7110 §§24-04-06

Съгласно ЗКПО се изготвя годишна данъчна декларация по образец, 

за дължимия годишен корпоративен данък в срок до 31.03. на следващата 

календарна година, която се предава в НАП по регистрация на УАСГ.

4. УАСГ е регистрирано по ЗДДС лице. За основаната си дейност в 

областта на образованието и науката, университетът не ползва данъчен 

кредит. За всички други дейности в зависимост от начина на финансиране 

се ползва частичен или пълен данъчен кредит. Всяка предстояща дейност 

се анализира от главния и ресорния счетоводител, след информация за 

очакваните източници на парични постъпления и очаквания разчет на 

видовете разходи.

XI. ОТЧИТАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ

Закупената валута се оценява по курса на придобиване, а 

продадената се оценява по курса на продажбата. Разходваните валутни 

средства се оценяват по курса на БНБ в деня на отчитането и се отчита 

курсовата разлика по сметка 7391“Реализирани курсови разлики от 
операции с валутни активи“ и по пар.36-01 “Реализирани курсови разлики 

от валутни операции/нето/+/-“.



XII. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ 

СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ 

И ПРОЕКТИ

Европейският съюз осигурява финансирането на средствата за 

Оперативните програми, които се управляват и изпълняват от управляващи 

органи, изградени в съответствие с национални и европейски нормативни 

актове. Нормативните документи за изпълнение и отчитане на средствата 

по проекти на оперативни програми се разработват от дирекции 

„Национален фонд" и „Държавно съкровище" към МФ, като счетоводната 

политика при управление на средствата от ЕС се подчинява на 

общностного законодателство, както и приложимото национално 

законодателство за публичния сектор.

Средствата и операциите се отчитат в отчетна група „Сметки за 

средства от Европейския съюз“, съгласно писма ДДС №6/04.04.2008г„ 

т.39.1. от ДДС №12/18.12.2013г„ ДДС №8/16.09.2014г„ ДДС 

№1/26.01.2015г. и писмо №91-00-89/11.02.2015г.

XIII. ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ, АКЦИИ И 

СЪУЧАСТИЯ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

УАСГ включва в своя баланс всички свои дялове, акции и участия, 

което се извършва чрез прилагането на метода на собствения капитал. За 

целта се изисква незаверен годишен финансов отчет от търговското 

дружество „УАСЕ-ЦНИП“ ЕООД /100% дялово участие на УАСГ/ в 

рамките на сроковете за годишното приключване. След получаването на 
окончателните заверени годишни финансови отчети, УАСГ съпоставя 

тази информация е по-рано получените данни и при наличие на разлики ги 

отразява в рамките на сроковете за годишното приключване, ако това е
възможно. В противен случай, тези разлики се осчетоводяват за новата
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финансова година и се третират като промяна на приблизителната 
счетоводна оценка.

XIV. ЗАДБАЛАНСОВА ОТЧЕТНОСТ

Бюджетни показатели „поети ангажименти“ и „нови задължения 
за разходи“:

Поемане на ангажимент е налице, когато в резултат на сключен 

договор, споразумение или друг нормативен акт УАСГ се ангажира с 

бъдещо планиране на определена сума към конкретен контрагент. Сумата 

може да бъде фиксирана или променлива. Датата на възникване е датата на 

договора или друг документ, въз основа на който възниква ангажимента.

Осчетоводяване на показателите „поети ангажименти“ и „нови 

задължения за разходи“ се осъществява чрез група 98 “Бюджетни 

показатели, с две подгрупи 980 “Поети ангажименти за разходи-потоци“ и 

986 “Нови задължения за разходи -потоци“

Поетият ангажимент е задбалансов пасив/условно задължение/, 

когато възниква на основание сключен договор и се отчита: сметка 

9800 “Възникнали ангажименти за разходи“/сметка 9200 “Поети

анажименти за разходи-наличности“. Останалите ангажименти нямат 

характер на задбалансов пасив и се отчитат при тяхното изпълнение: 

сметка 9801 “Възникнали ангажименти за разходи с незабавна 

реализация/9803 „Реализирани ангажименти за разходи, чрез 
плащане/възникване на задължение“

Ангажимента се счита за реализиран към определена дата, когато е 
възникнало едно от обстоятелствата: извършена е доставка на стоки и 
услуги или е извършено плащане към доставчика.



При извършване на авансови плащания, счетоводното записване по 

сметка 4020 „Доставчици по аванси от страната“ се съпровожда със 

съответните задбалансови записвания за реализация на ангажимента и за 

изпълнението на показателя „Нови задължения за разходи“.

При издадена заповед за командировка с отпуснат служебен аванс, 

отчитането на поетите ангажименти и нови задължения за разходи се 

извършва след отчитане на аванса.

Координацията и информационния обмен между лицата пряко 

свързани с процеса по поемането на конкретни ангажименти, произтичащи 

от сключени договори и контрола по тяхното изпълнение в УАСГ е както 

следва: Относно предварителния контрол: Заявителите инициират

подписването на договори, като ги представят на финансовия контрольор 

заедно с цялото досие, касаещо извършена процедура/документация за 

избор на изпълнител. Финансовият контрольор извършва съответния 

контрол и регистрира договорите. Договорите се подписват от Началник 
"ФСО"/Гл.счетоводител и Ректор/Упълномощено лице/, след което се 

извеждат с номер в отдел „Деловодство". Отдел „Деловодство" връща 

екземпляр от договорите за отразяването им в регистър на договорите във 

ФСО. Финансовият контрольор осъществява контрол, при всяко плащане 

до окончателното изпълнение на договорите. Контролът по изпълнението 

на договорите за обем, количество и качество се извършва от заявителите.

В отделни счетоводни папки се начисляват всички ангажименти за 

разходи по сключени дългосрочни договори, възникналите ангажименти за 

разходи по договори и фактури е незабавна реализация, както и 
еднократни договори изпълнени в рамките на същия календарен месец. 

Договорите за ел.енергия, топлоенергия, телекомуникационни услуги, ВиК 

и други са разходи с незабавна реализация до провеждането на обществена 

поръчка и/или сключването на договор със срок и прогнозна стойност.



Всички те се отчитат по сметка 4010 „Задължения към доставчици от 

страната“. Контролът по изпълнение на поетите ангажименти на 

дългосрочните договори се осъществява от счетоводителя отговарящ за 

съответната папка, чрез регистриране на всички плащания до 

окончателното изпълнение на договорите.

Банкови гаранции

Създаден е регистър на банковите гаранции - МО 19 , в който се 

следи срока на изтичането им, след което същите се връщат или отписват. 

Отчитат се по сметка 9214 “Получени гаранции и поръчителства“.

Съфинансиране по международни проекти

Чрез подгрупа 994 „Статистика за финансиране на разходи за сметка 

на бенефициенти, Европейския съюз и други донори" отразяваме дела на 

държавата, ЕС и останалите донори при финансирането на разходите и 

придобиването на активи по програми на ЕС, както и по други 

международни програми и проекти. Осчетоводяването се извършва в края 

на всяко тримесечие в отчетна група СЕС.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Контролът по прилагане на счетоводната политика се възлага на 

съставителя на ГФО.

Индивидуалният сметкоплан е неразделна част от счетоводната 

политика и е задължителен за поделенията на УАСЕ - ССОС и ЦНИП.

Изменения и допълнения на утвърдената счетоводна политика се 

допускат в резултат на промяна на нормативната база или възникнала 

вътрешно-ведомствена необходимост.



За всички въпроси, невключени в настоящата счетоводна политика 

се прилагат разпоредбите на действащото законодателството в областта на 
счетоводството и указанията давани от МФ

Неразделна част от счетоводната политика са: Приложение №1, №2,

№3.

Настоящата счетоводна политика е в сила от 01.01.2022 г.

ПРЕДСТАВИЛ: СЪГЛАСУВАЛ

/Д. Иванюва-Николова, /В. Младенова,

Гл. счетоводител/ Началник „ФСО“/



Утвърждавам,

Ректор:
/проф. д-р ин:

ИНСТРУКЦИЯ

свързана с авансовото предоставяне на парични
средства вкл. ССОС, ЦНИП и УСБ

Целта на инструкцията е на всеки един етап да има проследяемост на 
документите, относно своевременното и коректно отчитане ог 
преподавателите и служителите, на които са предоставени авансово парични 
средства за финансиране на определени разходи /закупуване на материали и 
горива, заплащане на услуги, командировки и други свързани е дейността на 
УАСГ/.

Иницииране на предоставянето на парични средства за служебен аванс: 
Извършва се чрез предварително одобрен доклад /П Ф З/ за разходи, 
съгласно СФУК в УАСГ:

• За закупуване на материали, свързани е текущата дейност;

• Зареждане на моторните превозни средства е горива;

• Участие в различни мероприятия /командировки/;

• Утвърдени план-сметки /посрещане на гости/;

• Отпускане на финансови средства необходими за конкретна дейност 
или мероприятие

1. Отпускане на служебен аванс се извършва е разходен касов 
ордер/платежно нареждане, в който се попълват всички реквизити и се 
описва подробно предназначението на авансово отпуснатите средства. 
При изплащане на аванс за конкретна дейност или мероприятие, се 
прилага само оригиналния доклад, в който се определя размера на 
служебния аванс до размера на поетото задължение.

2. Отчитане на авансово отпуснатите суми се извършва срещу 
представяне на оригинални документи (фактури, билети, фискални касови 
бонове и други), свързани е извършването на разхода. При отчитане на 
изразходваните суми, се правят проверки на приложените



разходооправдателни документи за тяхното съответствие, които 
включват:

- спазени ли са всички регламентирани срокове, датата на отпускане 
на аванса, съответства ли с датата на приложените документи.

- авансово получените средства съответстват ли на изразходените:

> при преразход на авансово отпуснатите средства, в размер на 
повече от 10% от отпуснатите авансово средства следва 
повторно одобрение на доклада в частта на преразхода

> при неизразходени, но отпуснати авансови средства, следва 
при възстановявянето им да се даде обяснение каква е 
причината за това

3. На организатор МТС се откпуска служебен аванс в размер на 3000 лв. 
Отчитането му става чрез междинни отчети срещу текущо представяне на 
документи за извършените, разходи, като при съставяне на авансовия 
отчет се работи е остатък до изчерпване на сумата, след което се отпуска 
нов служебен аванс.

4. На Водачите на МПС при Отдел Автотранспорт на УАСГ се отпуска 
служебен авнас в размер определен е доклад на Началник Автотраспорт в 
зависимост от предстоящите нужди. В същия трябва да е упоменато за кое 
МПС и в какъв размер е исканата като служебен аванс сума. Докладът 
трябва да е одобрен съгласно СФУК в УАСГ. Отчитането на служебния 
аванс става чрез междинни отчети срещу текущо представяне на 
документи за заредени горива, до изчерпване на сумата, след което се 
отпуска нов служебен аванс, ако е необходимо. При отчитане на 
служебния аванс, закупеното гориво се заприходява на съответната кола, е 
МОЛ водача. Отчитането на изразходваното гориво се извършва съгласно 
Счетоводната политика.

5. На Началник Автотраспорт с доклад одобрен съгласно СФУК в УАСГ
се отпуска служебен аванс за материали за текуща подръжка на 
автомобилите и авто-инвентар, в който трябва да е упоменато за кое МПС, 
за какво и в какъв размер е исканата като служебен аванс сума.

6. На ръководителите на бази с одобрен доклад се отпуска служебен аванс 
в размер мотивиран в доклада. Поради отдалечеността на базите 
отчитането се извършва при възникнала необходимост от отпускане на нов 
служебен аванс и задължително до края на календарната година.



7. Във всички останали случаи оригиналните документи за отчитането се 
представят във ФСО в 10 дневен срок след завършване на дейността или 
края на събитието, за което са отпуснати средствата. Отговорният 
счетоводител попълва авансов отчет за извършения разход, като отразява 
общата сума на разходите, прилага всички разходооправдателни 
документи към него и ги представя на лицето, извършващо последващ 
финансов контрол за проверка.

8. Лицето, извършващо финансов контрол проверява авансовия отчет, 
като изразява своето становище с попълване и подписване на контролен 
лист или подпис върху самия документ.

> за съответствие на заявените по доклад, със закупените материали

> за съответствие на зареждане на моторните превозни средства с 
горива, съгласно заявеното

> за съответствие на дните за командироване по заповедта и 
фактическия отчет, наличие на подписи, печати и дати, пълнотата на 
разходооправдателните документи и други

> при утвърдени план-сметки, разходите които се извършват с 
авансово

> отпуснати средства, по съответни позиции.

Представил: ....
/Д. Иванова- 
Гл. Счетоводител/

Съгласувал: .....
/В. Младеноь«, 
Началник “ФСО“/



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Утвърждавам,

Ректор: У
/проф. д-р инж.Иван

Вътрешни правила свързани с процеса на командироване на 
преподаватели и служители, и отчитане разходите за командировки в

страната и 
чужбина в УАСГ

Посрещане на чуждестранни гости, организиране на национални и
международни

прояви

/. Командировки в страната

1. Командировките се определят в календарни дни и включват дните на 
изпълнението на задачата, дните на пътуването и дните на празници и почивки.

2. Командированият за времето на командировката има право да получи 
освен брутното си трудово възнаграждение и командировъчни пари.

Командироването на преподаватели/служители в страната се извършва съгласно 
изискванията на Наредбата за командировките в страната.

3. Инициирането за командироването на преподавател/служител в страната 
става от самия преподавател/служител, съгласува се с Декана/Ръководителя и се 
одобрява от Ректора или Помощник ректора. Това става чрез доклад или 
предложение за финансов разход /ПФЗ/ по образец, публикуван на сайта на УАСГ. 
Същия се одобрява съгласно СФУК.

4. На основание на т. 3 Командировките се извършват въз основа на 
предварително издадена писмена заповед от работодателя. Командировъчната 
заповед се попълва в 2 екземпляра, подписва се от Ректора или упълномощено от 
него лице и се извежда в регистър, който се съхранява в отдел “Деловодство” на 
УАСГ. Тази заповед трябва да съдържа:

> име и длъжност на командированото лице, мястото на командировката;

> задачата за която лицето е командировано, времетраенето -  от ... до...;

> финансирането на командировката -  пътни, дневни, квартирни пари и други



> в случаите, когато работодателят разреши ползване на лично МПС, лицето 
има право на пътни пари, равни на равностойността на изразходваното 
горивото. В заповедта се посочва вида и марката на МПС, вида на горивото 
и маршрута. Данните за разходната норма на автомобила за най- 
икономичния режим на движение да се вземат от www.autodata.bg (в случай, 
че не е посочена в талона на автомобила). Информацията за разстоянието в 
километри за най-краткия маршрута на командировката да се изчислява от 
електронния калкулатор www.marshruti.eu.

> В заповедта за командировка изрично се посочва, че разходите ще се отчитат 
за сметка на УАСГ, на проект или на командированото лице. Когато е 
приложимо се прилагат копия от покани за участие в събития и други 
материали, от които е видно каква част от разходите се поемат от 
приемащата страна.

Бланките за командировъчни заповеди за индивидуални пътувания се 
попълват от командированото лице след получаването им от ФСО или изтегляне 
от сайта на УАСГ. При групови пътувания се ползва бланка е логото на УАСГ, на 
която се изписват подробно всички реквизити, необходими за реализиране на 
командировката. Същите се изготвят в съответните факултети/служби и се 
представят за подписи по общия ред. Поемането на финансовото задължение 
възниква е издаване на заповедта и извеждането и в Деловодството.

5. Командировките по международни и други договори се извършват 
съгласно клаузите в тях и действащите в УАСГ вътрешни правила.

6. Командированият може да ползва служебен аванс за командировката, като 
заяви желанието си между 5-10 дни преди заминаването си във ФСО, срещу 
представена заповед за командировка. Авансовите средства се предоставят не по- 
рано от 5 дни преди датата на заминаването.

7. Командированият е длъжен в 10 десетдневен срок след завръщането си от 
командировка да отчете извършените разходи във ФСО, след одобрен 
отчет/доклад за извършената работа, от лицето разрешило разхода, независимо от 
това дали е ползвал служебен аванс или не.

8. Командировъчните се изплащат срещу представяне на:

• Заповед за командировка - подписана, подпечатана и изведена в

http://www.autodata.bg
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Деловодство, както и заверена от мястото на пътуването.

- Дневни пари за командировка:

- по 10,00 лв. на ден, ако лицето изпълнява служебните си задължения през по-
голямата част от работното време в друго населено място без нощуване;

- по 20,00 лв., ако лицето нощува в мястото на командировката;

- до 40.00 лв. по преценка на работодателя в следните случаи:

S  при придружаване на чуждестранни гости;

S  при участие в международни прояви;

- Пътни пари за командировка -  пътните пари се изплащат срещу представяне 
на оригинален билет от ползваното превозно средство, упоменато в заповедта за 
командировка /влак, автобус, самолет/. При разрешено ползване на лично МГ1С се 
изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по 
разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за 
най-икономичния режим на движение. Изплащането се извършва след представяне 
на фискален /касов/ бон или фактура за доказване времето на зареждане и цената 
на горивото, което трябва да съвпада е периода на командировката.

- Квартирни за командировка - на командирования се заплащат квартирни 
пари за нощуване в мястото на командировката в размер до 50 лв. или 
действително платеното, срещу представена фактура, след предварително 
одобрение от ръководителя, което се отбелязва в заповедта за командировката.

II.Командировки в чужбина

1. Заповедите за задгранични командировки в УАСГ се подготвят в ЦМДМ, 
в съответствие е изискванията на Наредбата за служебните командировки и 
специализации в чужбина, въз основа на одобрен доклад, е приложени към него 
покана за участие в съответно мероприятие, информация за приет доклад или друг 
документ, доказващ необходимостта от осъществяване на командировката. В 
командировъчната заповед се отразява източника на финансиране и отпуснатия 
финансов ресурс /когато е приложимо/. Същата трябва да съдържа:

> трите имена и 
командировката;

длъжността на командированото лице, мястото на

> задачата за която лицето е командировано, времетраенето - от ... до...;

> финансирането на командировката - пътни, дневни, квартирни пари и други



> в случаите, когато работодателят разреши ползване на лично МГ1С, лицето 
има право на пътни пари, равни на равностойността на изразходваното 
горивото. В заповедта се посочва вида и марката на МПС, вида на горивото 
и маршрута. Данните за разходната норма на автомобила за най- 
икономичния режим на движение да се вземат от www.autodata.bg (в случай, 
че не е посочена в талона на автомобила). Информацията за разстоянието в 
километри за най-краткия маршрута на командировката да се изчислява от 
електронния калкулатор www.marshruti.eu.

Ректорът на УАСГ или упълномощени от него лица подписват заповедите за 
командировки, които преди това са минали за одобрение, съгласно СФУК. Така 
подписана заповедта се извежда в регистър, който се съхранява в отдел 
‘"Деловодство” на УАСГ.

Командировките по международни програми се осъществяват съгласно 
финансовите условия на подписаните за тях договори и действащите в УАСГ 
правила.

2. Командированите лица имат право на пътни пари съгласно заповедта за 
командировка в размер на действително извършените разходи по най-краткия или 
икономически най-изгодния маршрут.

- При пътуване със самолет командированите лица имат право на билет за 
икономична класа, документи за отчитане на разхода са ф-ра/протокол и 
извлечение от банковата сметка за извършено плащане, а документа за отчет след 
командировката е бордната карта.

- При пътуване е личен автомобил на командирования водач се изплаща 
равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от 
производителя на моторното превозно средство, съпътстващите такси за платени 
магисграли и паркинг, свързани с автомобила. За целта е необходимо да представи 
документи за зареждано гориво по време на командировката и декларация за 
маршрута.

- При пътуване е автобус се представя фактура с касов бон/билет.

Средства за вътрешен транспорт -  в случаите, когато разходите за транспорт 
от летището до населеното място на командировката и обратно превишават 30 на 
сто от размера на дневните пари във всяка посока поотделно, тези разходи са за
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сметка на УАСГ и се отчитат срещу представен разходо-оправдагелен документ.

Транспортни разходи за такси от летището до населеното място на 
командировката се изплащат само, ако това е регламентирано в условията на 
договор или при невъзможност за ползване на обществен транспорт.

3. За покриване разходите на командированите лица в чужбина се изплащат 
дневни и квартирни пари в размери и валути, съгласно Приложение No 2 от 
Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

4. Дневните пари се отчитат съобразно фактическия престой в страните и 
времето на пътуването по данни от печатите и отметките в задграничния паспорт 
за влизане и излизане, данните от транспортния документ или датите от 
предоставеният документ за нощуване.

Когато приемащата страна осигурява пълен пансион в натура, на 
командированите лица не се изплащат дневни пари.

5. в квартирните пари се включват разходите за ползване на легло, 
резервацията за него, ако е необходимо такси и данъци. Квартирните пари се 
отчитат с документ, издаден от съответния хотел или туристическа агенция.

6. Таксите за правоучастие на командированото лице в конференции, 
симпозиуми и други се отчитат с документ, издаден от организаторите.

7. Разходите за издаване на визи, за застраховки, такси правоучастие и други 
такси са за сметка на УАСГ, освен когато в заповедта не е записано друго. Те се 
отчитат с документ, издаден от организациите предоставящи услугите.

8. Когато заповедта за командировка е с лимитиран размер на финансовите 
средства разходите за пътни, дневни и квартирни се отчитат до размера на 
одобрената сума.

9. Предоставянето на аванс за командировка или специализация в чужбина се 
извършва в лева, ако командированото лице не дължи друг служебен аванс. 
Командированият може да ползва служебен аванс за командировката, като заяви 
желанието си между 5-10 дни преди заминаването си във ФСО, срещу представена 
заповед за командировка. Авансовите средства се предоставят не по-рано от 5 дни 
преди датата на заминаването.

10. В 10-дневен срок от завръщането си лицата, командировани от 
университета, представят на център ЦМДМ доклад за изпълнение на задачите, за 
които са командировани, за установените контакти и препоръки за бъдещото



сътрудничество, а във ФСО, всички необходими документи за отчитане на 
изразходваните финансови средства, независимо дали са ползвани авансово 
средства или не.

11. Когато по заповед за командировка в чужбина се налага заплащането 
на даден вид разходи да се извършва много преди датата на заминаването, същите 
могат да се авансират от командирования, след което с представянето на 
съответния разходо-оправдателен документ да се възстановят на същия преди 
пътуването, а така също и авансово да бъде извършен банков превод в полза на 
командирования.

В случаите, когато разходите за командировка са лимитирани и преди 
заминаването си командированият е извършил разход до размера на лимита, и го 
удостовери с документ, разхода му се изплаща, а при завръщането е длъжен да 
представи бордни карти или други документи, удостоверяващи действителността 
на пътуването.

Ш. Посрещане на чуждестранни гости
Извършва се чрез:

> заповед на ректора, след одобрен доклад, в който се уточнява 
размерът на разходите и източника на финансиране по посрещането на 
чуждестранни гости в УАСГ и програмата на посещението. Докладът 
се одобрява съгласно СФУК.

> заповедта се изготвя от ЦМДМ, след предварително одобрена 
план -  сметка (съгласно заповед на Ректора № 726/23.11.2011 г.).

IV. Организиране на национални и международни прояви
Предложения за национални или международни прояви, в които УАСГ е 

организатор/съорганизатор, се правят до Ректора и се придружават от 
предварителна програма за подготовка и провеждане, източници на финансиране и 
финансова сметка, която се представя преди началото на мероприятието. При поет 
ангажимент за провеждане на национална или международната проява, звеното 
инициатор предлага организационен комитет, който поема цялата работа по 
подготовката, провеждането и отчитането на изразходваните средства съгласно 
действащите финансови разпоредби. След провеждане на проявата организаторите 
представят на Ректора отчет за изразходените средства. Всички документи касаещи 
получаването и разходването на финансови средства се извършват съгласно СФУК



в У ACT.

Заключителни разпоредби:
1. Настоящите правила се актуализират в резултат на промяна на 

нормативната база или възникнала вътрешно-ведомствена необходимост.

2. Предварителният/последващият контрол се възлага на Финансовия 
контрольор, а текущият контрол се възлага на ФСО.

3. Счетоводните документи, които постъпват в УАСГ на чужд език, се 
придружават е превод на български език на съдържанието на отразените в тях 
стопански операции.

Съгласувал:

Представил:
/ Д. Иванов 
Гл. счетово

/В .Младен 
Началник “ФСО“/



ПР АВИЛА

за стопанисването, управлението и разпореждането с имуществото на 
Университета по архитектура, строителство и геодезия.
РЕД И НАЧИН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НА 
АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ В УАСГ - СОФИЯ

1. Покупката на активи - материали, инвентар, дълготрайни материални 
и нематериални активи, се извършва в съответствие е разпоредбите на 
Вътрешните правила за ред и органицазия за възлагане на обществени 
поръчки в УАСГ и други регламентиращи нормативни актове. 
Установяването на потребностите и предварителното съгласуване на 
разходите за покупка на активи се извършва при спазване на Инструкцията 
за предварителен контрол и двоен подпис и в съответствие е утвърдения 
ред за поемане на задължение и извършване на разход.

2. Закупените активи се отчитат чрез редовни разходооправдателни 
документи, които съдържат реквизитите, посочени в Закона за 
счетоводството и ЗДДС, когато документът е издаден от лице, 
регистрирано по ЗДДС. Документите се предават в счетоводството от 
отдел "МТС", други служби иницииращи разходи в УАСГ, и по 
изключение от лице упълномощено да извърши разхода е оглед неговата 
специфичност, чрез финансовия контрольор, който упражнява 
предварителен контрол.

3. Активите се заскладяват или заприходяват на съответното МОЛ е 
надлежно оформени складова разписка, приемо-предавателен протокол



или съответно акт за приемане-предаване на ДМА и НМДА. Оригиналът 
остава към първичните счетоводни документи за осчетоводяване, а 
вторият при МОЛ по домакинства, департаменти, катедри и деканати. В 
определени случаи, вторият екземпляр може да се замени с копие.

4. Активите се заприходяват под отделен инвентарен номер, 
включително тези под стойностния праг. На активи със стойност под 200 
лв., същият се поставя тогава, когато е допустимо /закупени машини, 
съоръжения и стоп.инвентар/. Групиране се допуска само при еднотипни и 
с еднаква цена активи, които се обособяват в една партида, както и 
компютърни конфигурации, които не са описани отделно в първичните 
счетоводни документи. Активите получени чрез дарение, се остойностяват 
по пазарни цени.

5. Изписването на M3 от склад става въз основа на искане, одобрено от 
Пом.Ректора /или ръководител/, а изписването на M3 свързани с текущи 
ремонти по стопански начин и текущата подръжка става с поръчка /форма 
КС/ одобрена от Пом.ректора, която преди отчитане в счетоводството се 
подписва от н-к отдел "Капитално строителство", относно вложените по 
обекти материали.

6. При нужда за вътрешно преместване на актив, заинтересованото 
лице е длъжно да уведоми счетоводителя, отговарящ за отчитането на ДА, 
който от своя страна след направена проверка на място съставя протокол 
(записка) за вътрешно преместване на ДА. Същата се одобрява от 
Пом.ректора.

7. В УАСГ инвентаризацията на активите и пасивите се извършва в 
съответствие със ЗСч. с цел достоверното им представяне в ГФО, и в 
съответствие със спецификата, като за целта са определени следните 
срокове:

- За ДМА и НМДА -  най-малко веднъж на две години, стъпаловидно 
по тяхното местонахождение, съгласно план график, към възможно 
най-близката дата на съставяне на ГФО.

- За M3 - всяка година, преди годишното приключване.

- За книги и др. литература в библиотеката -  съгласно Наредба
3/18.11.2014г., най-малко веднъж на пет години, като се допуска 
стъпалавидно прилагане на инвентаризациите по 
местонахождение.



- За вземания и задължения - всяка година, преди годишното 
приключване.

- Парични средства - всяка година, преди годишното приключване и 
при изготвяне на периодични отчети.

- За всички останали активи и пасиви - веднъж годишно към датата на 
съставяне на годишния отчет.

8. Инвентаризацията е процес на подготовка и фактическа проверка,
чрез различни способи на стойностните и натурални параметри на 
активите и пасивите, към точно определена дата, съпоставяне на 
получените резултати със счетоводните данни и установяване на 
евентуални разлики. Инвентаризацията е специфична форма на вътрешно- 
финансов контрол, чрез която се установява фактическото състояние на 
активите и пасивите към определена дата. При инвентаризацията 
фактическите наличности се определят чрез задължително преброяване, 
претегляне, измерване и др. Проверката се извършва в присъствието на 
материално-отговорното лице или негов упълномощен представител. По 
време на инвентаризация не е желателно движение на материални активи. 
Ако това се наложи, приемането и предаването става в присъствието на 
инвентаризационната комисия. Ако в края на работния ден
инвентаризацията не е приключила, помещенията се запечатват и се 
отварят в присъствието на всички членове на комисията.

За закупените активи след датата на инвентаризацията до 31.12., 
комисията прави отделен инвентаризационен опис.

9. В УАСГ инвентаризацията се извършва при следните периоди и 
случаи:

- През всеки отчетен период с цел достоверното представяне на 
информацията в ГФО.

- При смяна на МОЛ.

- По искане на контролния съвет, прокуратурата, съда и сметната 
палата.

- По инициатива на ръководителя.

10. Извършването на инвентаризацията преминава през няколко етапа:

- Подготовка за провеждането.

- Фактическа проверка на отделните елементи на имуществото на



УАСГ в натурални и стойностни показатели.

- Съпоставка на данните за фактическите наличности на 
инвентаризираните обекти с данните от счетоводните регистри.

- Установяване на евентуалните разлики при съпоставяне на 
данните.

- Документиране на резултатите от инвентаризацията.

11. Инвентаризациите могат да бъдат различни в зависимост от периода 
на провеждането им:

- редовни /планови/ - тези, които се провеждат задължително през 
определени периоди от време.

- извънредни - провеждат се по повод на определени събития, които 
налагат проверка на имуществото. Такива събития могат да бъдат: 
смяна на МОЛ, по искане на контролния съвет, прокуратура, съд, 
сметната палата, по инициатива на ръководителя на звеното, при 
кражби, прекратяване на дейност и др.,

и в зависимост от обектите:

- пълни - обхващат всички обекти.

- частични - обхващат отделни обекти, група обекти, или отделни 
активи, при необходимост ог бракуването им.

12. Подготовката за инвентаризация започва с формирането на 
комисия. Тази комисия се назначава от Ректора на УАСГ. В нейния състав 
участват компетентни служители, като МОЛ не могат да са членове на 
комисията, защото са заинтересована страна при извършване на 
инвентаризацията. Те присъстват задължително. Поради специфичната 
структура на УАСГ, като ВУ, инвентаризацията не може да бъде 
извършена от една комисия. Във връзка с това Ректорът назначава 
централна комисия, която ръководи и контролира цялата инвентаризация, 
а въз основа на нея се пускат заповеди по факултети и по административни 
служби, за работни комисии, в които се вписва обекта, срока за започване 
и завършване, и конкретните лица, които извършват инвентаризациите.

В централната комисия по инвентаризацията се включват 
задължително:

Ресорни счетоводители



Необходим брой специалисти, ако е необходимо. 

Представител на УЦИТ

Работните комисии по инвентаризацията имат за задача да 
инвентаризират всички активи и пасиви. В техния състав се включват 
минимум двама:

Ресорни счетоводители.

Един или няколко служители е подходяща подготовка.

Ръководител факултет, катедра, лаборатория, дирекция, сектор или 
отдел, според структурната единица.

Представител на УЦИТ

За осигуряване на условия за установяване на реалното състояние 
на обекта, който ще бъде инвентаризиран, в опредени случаи много важно 
е изискването за внезапност на извършването. Заповедите се връчват на 
председателите и членовете на комисиите непосредствено преди започване 
на проверката. Издадените заповеди се извеждат в деловодството на У ACT 
непосредствено преди да започне проверката.

При извършването на редовни /планови/ инвентаризации 
ръководителите на обектите отговарят за подготовката свързана е 
подреждане и осигуряване на достъпа до тях, както и обезпечаване на 
подходящ състав за комисията, с оглед правилно провеждане и срочно 
завършване.

До започване на инвентаризацията трябва да бъде завършена 
обработката на всички документи по прихода и разхода. Преди започване 
МОЛ подписва декларация, че всички документи са предадени в 
счетоводството и няма незаприходени и чужди ценности.

13. Ректор /Пом. Ректор/ и Началник ,,ФСО‘' /Гл. счетоводител/, като 
организатори на всички инвентаризации, които се извършват по тяхно 
нареждане, носят отговорност за не вземане на мерки за организиране на 
достатъчно на брой и добре разпределени по време инвентаризации, както 
и за всичко свързано е тях /незаинтерисованост на членовете на комисията, 
неоправдано дълги срокове, недостатъчен контол, несвоевременно 
осчетоводяване и др./.

Членовете на централната комисия носят отговорност за



организацията на работата по инвентаризацията, за не даване на 
достатъчно указания на участниците в работните комисии и контрол върху 
работата им.

Членовете на работните инвентаризационни комисии носят 
отговорност за неправилно извършени инвентаризации, съставяне на 
неверни описи и др. неточности.

14. Инвентаризацията на ДА, НМДА, M3, паричните средства, и др. се 
извършва по тяхното местонахождение и по отговорни лица, задължително 
в присъствието на МОЛ. Ако МОЛ е възпрепятствано да присъства по 
уважителни причини, установяване на наличностите става в присъствието 
на негов представител, а когато няма такъв Ректорът определя такова лице.

15. По време на инвентаризацията не се приемат и отпускат активи. 
Ако по време на инвентаризацията се установи, че в отчетността липсват 
данни, комисията може да вземе решение за осигуряването им в 
съответните документи. Намерените при инвентаризацията активи, за 
които се установи, че не са записани в счетоводството се включват в 
описите с всички необходими за отчетността данни. Когато не може да се 
установи тяхната действителна стойност, те се оценяват според 
фактическото им състояние и ценови листи от стоковите борси и 
магазинната мрежа. Ако при провеждането на инвентаризацията се 
установи, че някои активи поради износеност или други причини са 
станали негодни за използване по предназначението им, и не е възможно 
възстановяването им, се правят предложения и съставят протоколи за 
бракуването им, като се посочват причините и условията, както и 
виновните лица /ако има такива/.

16. Инвентаризация на касовата наличност се извършва чрез
преброяване на всички намиращи се в касата пари, ценни книжа и др. 
Забранява се включването в касовата наличност на каквито и да е 
документи или разписки. Забранено е съхранението на налични пари и др. 
ценности, които не са постъпили на законно основание в касата. За 
резултатите се съставя акт за касова наличност, в който се посочва датата 
на извършване, имената на членовете на комисията и на касиера, 
фактическия остатък и този по данни на счетоводството в деня.

17. Резултатите от инвентаризацията се отразяват в
Инвентаризационен опис със сравнителна ведомост, подписани от 
материално-отговорното лице и всички членове работните



инвентаризационни комисии. В тях се прави съпоставка за фактическата и 
документална счетоводна отчетност в стойност и натура, както и всички 
констатирани разлики, описват се всички налични активи, независимо от 
това дали са годни или не за употреба, като задължително се отразява 
датата на преброяването. Копие от документите се дава на материално
отговорното лице. Когато се извършва приемане-предаване, описът се 
подписва и от предаващото и приемащото лице, на които се предоставят 
копия. Оригиналът се предава в счетоводството в срока, определен със 
Заповедта за провеждане на инвентаризацията. Членовете на 
инвентаризационната комисия се подписват на всяка страница на 
инвентаризационния опис. Съгласно Закона за счетоводството, поправки, 
добавки и задрасквания в инвентаризационните описи не се допускат.

18. Установените липси и излишъци могат да се компенсират взаимно 
само при наличие на причинноследствена връзка между тях. 
Компенсациите се извършват в натурални и стойностни измерители. Не 
компенсираните излишъци се отчитат, като приходи и се оценяват по 
справедлива цена в момента на инвентаризацията. Ако стойността на 
липсите е по-голяма от тази на излишъците, разликата се решава в 
зависимост от конкретните особености. При установяване на липси е 
много важно прецизно и коректно да бъдат анализирани причините за тях 
и съответно определени отговорностите. При установени липси, за които е 
доказана вина на МОЛ, Ректорът издава заповед за отчитане на 
установените липси за сметка на лицата, отговарящи за обекта. Когато 
резултатът е излишък, който не може да се компенсира с липси, той се 
оценява по предполагаема продажна цена, към момента.

19. Въз основа на данните от инвентаризационния опис със 
сравнителната ведомост, инвентаризационната комисия дава предложение 
за бракуване на онази част от тях, която е станала негодна за ползване и 
предлага как да се процедира с ненужното имущество - продажба на търг 
при спазване разпоредбите на Наредба №7 на МФ от 14.11.1997 г., или 
безвъзмездно предаване на друга организация, при спазване на Закона за 
държавната собственост. При установяване на липси или излишъци на 
активи след представените писмени обяснения от съответното длъжностно 
лице в срок, Ректора определя начина на уреждането им, в съответствие 
със законовите разпоредби. Инвентаризационната комисия проверява 
правилността на съставените сравнителни ведомости и може да даде 
заключения, решения и предложения оформени в протокол. Протокола



може да съдържа подробности относно причини, а също и мерки срещу 
виновни лица. Протоколите /докладите/ се подписват от всички членове на 
инвентаризационната комисия.

а. ) Протокол за компенсиране на липси с излишъци - само при 
условие, че между констатираната липса на един актив и излишъка 
на друг актив има причинноследствена връзка;

б. ) Протокол за липси, които са за сметка на УАСГ - в случай, че 
материално-отговорното лице няма вина за липсата;

в. ) Протокол за липси за сметка на лицата, отговарящи за 
отчетния обект - в гози случай се издава решение за отчитане на 
установените липси, за тяхна сметка;

г. ) Протокол за липси, причинени от неизвестни лица - до 
приключване на следствените действия.

20. Когато се дава предложение за бракуване в протоколът за брак 
трябва да се отрази състоянието на активите и по неоспорим начин да се 
докаже невъзможност за тяхната реализация. Протоколите за бракуване се 
одобряват от Пом.ректор.

21. Преди да се пристъпи към бракуване на технически средства, 
специфични съоръжения, превозни средства, се прави компетентна 
експертна оценка от техническо лице или фирма, доказваща негодността 
на актива и невъзможността да бъде ремонтиран и ползван. Оценката е 
неразделна част от протокола за брак.

22. След утвърждаване на протокола за бракуване, се назначава 
комисия по ликвидация, която прави предложение за начина на 
ликвидирането на активите. Същите се унищожават по съответния начин в 
присъствието на членовете на комисията по ликвидация, което те 
удостоверяват е подписите си. Съставя се протокол за ликвидиране. 
Бракуването и ликвидацията може да се възложи и на 
инвентаризационната комисия. В случай, че в резултат на бракуването 
останат използваеми части или материали, те се заприходяват по 
съответния ред. Компютърните конфигурации, които са бракувани се 
съхраняват в определен от Пом. ректора склад, е МОЛ представител на 
УЦИТ, от където се извършва предаването им на специализирана фирма.

23. Резултатите от инвентаризацията се осчетоводяват в рамките на 
месеца, в който тя е завършена. Резултатите от годишните инвентаризации



се осчетоводяват задължително в рамките на годишното приключване. 
Бракуването на активите може да не съвпада с годишното приключване.

24. Изнасянето на активи извън сградата на УАСГ става срещу 
писмено издаден документ в зависимост от случая както следва:

в случай на наето имущество срещу договор за наем;

за провеждане на учебна практика срещу разписка издадена от 
съответното МОЛ и подписана от ръководителя (преподавателя) 
на учебната практика;

за ремонти на активи от външна фирма със служебна бележка 
подписана от Пом. Ректора, която се предоставя на охраната 
отговорна за пропускателния режим в УАСГ съгласно отделна 
заповед на Ректора.
Годишната инвентаризация завършва с доклади на ресорните 

счетоводители относно резултатите.

В обяснителната записка към годишния отчет се предвижда 
задължително раздел “Инвентаризации", където се съдържат данни за 
резултатите от проведените през годината инвентаризации. /

Представил:.........../У ../....
/ Д. Иванова-Николова,
Гл.счетоводител/

/В. Младенова, 
Началник“ФСО“/



Утвърдил,

План за документооборота на счетоводните документи в УАСГ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Планът е съобразен със специфичните особености на УАСГ.

1. Дейностите на УАСГ са обособени във ФСО.

2. Счетоводното отчитане е съобразено със специфичния индивидуален 
сметкоплан е обособени раздели:

Раздел 1 Сметки за капитали и заеми

Раздел 2 Сметки за дълготрайни материални и нематериални активи 

Раздел 3 Сметки за материални запаси и конфискувани активи 

Раздел 4 Сметки за разчети-вземания и задължения 

Раздел 5 Сметки за финансови активи 

Раздел 6 Сметки за разходи

Раздел 7 Сметки за приходи, трансфери и преоценки 

Раздел 9 Задбалансови сметки

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЧЕТОВОДНИТЕ ДОКУМЕНТИ
1. Планът за документооборота изисква да се използват само счетоводни 
документи за отразяване на стопанските операции, съобразени със следните 
основни счетоводни принципи:

• текущо начисляване;

• предпазливост;

• предимство на съдържанието пред формата;

• независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка 
между начален и краен баланс

2. Счетоводните документи се съставят съгласно изискванията на ЗСч и са: 
първични, вторични и регистри.

3. Първичните счетоводни документи се съставят съгласно изискванията на 
ЗСч и съдържат всички изискващи се реквизити.
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4. УАСГ използва счетоводен софтуер “Профит Партнер ”, който е на 
български език и разработен при спазване изискванията на ЗСч.

5. Не се допускат поправки и добавки в счетоводните документи и ползването 
на ксерокопия вместо първични счетоводни документи.

6. Счетоводните документи в УАСГ са различни по видове, каго същите са 
описани в списък - Приложение 1.
7. Във връзка с подписани договори по Оперативни и други програми, 
изискващи отчитането на стопанските операции в отделни счетоводни папки, 
оригиналите на първичните и вторични документи се подреждат в съответната 
счетоводна папка на проекта, а към плащането в касовите, банкови и други 
документи се класират копия.

Ш. ФОРМА НА СЧЕТОВОДСТВО
1. УАСГ прилага двустранно счетоводно записване с автоматизирана 
обработка на счетоводната информация и на основата на документална 
обоснованост.

2. Счетоводните операции се въвеждат в счетоводния продукт от съответния 
ресорен счетоводител.

3. Счетоводния продукт дава възможност да се изготвят хронологични 
ведомости, систематични кореспонденции, касова книга, главна книга и оборотна 
ведомост по счетоводни сметки.

IV. ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА НА СЧЕТОВОДСТВОТО
1. Оформянето на документите и тяхното движение се осъществява по ред, 
определен от Началник“ФСО” и Гл.счетоводител.

2. Всички приходи и разходи се отчитат с натрупване за времето от 1 януари 
до 31 декември на съответната година.

3. Касови операции и каса:

» за всички постъпления и плащания по касов път се издават приходни и 
разходни касови ордери в лева и валута, като се регистрират с поредни номера 
продължаващи във следващия отчетен период, поради това че на дата 01.01. не се 
извършва годишно приключване на базата в счетоводния продукт;

» първичните счетоводни документи се осчетоводяват в счетоводния 
продукт;

» касовите книги в лева и валута се приключват ежедневно;

» на всяко тримесечие ресорният счетоводител извършва проверка на 
касата, която завършва с прокол.



4. Разчети с персонала, данъци, и други, свързани е трудовите и извънтрудови 
възнаграждения. Разчети със студенти.

Ведомостите/рекапитулациите и фишовете за заплати, декларации, 
копия от трудовите договори, гражданските договори, ведомости за стипендии и 
други документи се съхраняват в счетоводния архив.

Всеки месец се изготвят ведомости/рекапитулации за заплати, хонорари 
и стипендии, както и платежни нареждания за разчетите по тях.

За осигурителните вноски и данъците се изготвя справка за лимит, 
която се изпраща в МОН.

Ведомостите/рекапитулациите се подписват от съставителя, 
Началник“ФСО“/Гл.счетоводител и Ректор/Пом.ректор.

Съставените рекапитулации се осчетоводяват в счетоводния продукт.

5. Банкови сметки, разчети с доставчици и клиенти.

» УАСГ има разкрити следните банкови сметки:

В лева - в БНБ -  бюджетна и набирателна сметка. В Уникердит Булбанк -  
транзитна /за обслужване на ПОС/ и техническа /за масови плащания/. Банковите 
сметки на поделенията СССО и ЦНИП - транзитна и сметка за наличности се 
обслужват от Уникердит Булбанк.

Във валута - в БНБ - бюджетна за обслужване на програма Еразъм и на 
всички други договори по международни програми и споразумения чрез 
откриване на аналитични партиди.

» За всички видове плащания по банков път се съставят платежни 
нареждания, които се подписват от Началник „ФСО“/Главния счетоводител и 
Ректор/Пом. Ректор на УАСГ.

» Банковите преводи се окомплектоват със съответните първични 
счетоводни документи, подреждат се по хронологичен ред и се осчетоводяват в 
счетоводния продукт.

6. Дълготрайни материални и нематериални активи, материални запаси.

» На МОЛ се предоставят подходящи складови помещения за съхраняване 
на материалните активи.

» При приемане и изписване на имущество от склада се съставят 
счетоводни документи, отчитащи движението на съответните активи по МОЛ, 
местонахождение и др.

» При движение на материални запаси МОЛ изготвя отчети за полученото 
и изписано имущество от склада, работилниците и др.звена, които се предоставят



в счетоводството за обработка.

» На ДМА и НМДА се начисляват амортизационни отчисления.

7. Инвентаризация

» УАСГ извършва инвентаризация на активите и пасивите съгласно 
Приложение 3 към счетоводната политика.

» Инвентаризацията се извършва от комисия, определена от Ректора на
УАСГ.

» МОЛ, преди започване на инвентаризацията, подписват декларация, че 
всички получени до началото на инвентаризацията документи са предадени в 
счетоводството.

» Резултатите от инвентаризацията се отразяват в инвентаризационен опис 
и сравнителна ведомост, подписани от МОЛ и членовете на комисията.

» При инвентаризация на вземанията и задълженията се съпоставят 
счетоводни данни с писмени потвърждения от дебитори и кредитори.

» Съставените документи се представят в счетоводството преди годишното 
приключване и резултатите се осчетоводяват по съответния ред.

8. Периодични и годишни отчети

» УАСГ съставя месечни и тримесечни периодични отчети по искане на 
МФ, за нуждите на ръководството или поради изисквания на данъчни закони и 
други.

» Във връзка с годишното приключване се осчетоводяват всички първични 
счетоводни документи, анализират се счетоводните сметки, осчетоводяват се 
постъпилите след 1 януари документи, касаещи предходната година.

» УАСГ съставя годишен финансов отчет към 31 декември, който включва: 
баланс, отчет за приходите и разходите ,отчет за касовото изпълнение на бюджета 
и приложения.

» Годишният финансов отчет се подписва от Началник“ФСО“ 
/Гл.счетоводител и Ректора на УАСГ.

» В предвидените от съответните нормативни актове на МФ срокове, 
годишният финансов отчет се приема, предава и публикува на интернет 
страницата на УАСГ, след заверка от Сметната палата.

» Екземпляр от годишния финансов отчет се съхранява в архива на УАСГ.

9. Методология на отчетността
Началник “ФСО” и Главният счетоводител мегодологически ръководят и



оказват помощ на:

• счетоводителите по правилното и своевременно осъществяване на 
счетоводното отчитане;

• материално-отговорните лица за водената от тях отчетност и във 
връзка със стопанисването на имуществото;

• организират своевременно провеждане на предварителен, текущ и 
последващ контрол;

V. ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
1. Трудовоправните отношения в УАСГ се уреждат съгласно изискванията на 
КТ и ЗВО.

2. При постъпване на работа с всеки работник се подписва трудов договор.

3. На всеки работник се изготвя и представя длъжностна характеристика.

4. При прекратяване на трудови договори се изготвя заповед за прекратяване.

5. В трудовата книжка се нанасят всички промени в трудовите 
правоотношения на работниците.

6. Трудовите досиета на служителите се съхраняват в отдел „Човешки 
ресурси“.

7. При навършване на трудов стаж и възраст за пенсиониране/напускане 
УАСГ издава удостоверения образец УП-1, УП-2 и УП-3.

VI. АРХИВ НА СЧЕТОВОДНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ И РЕД ЗА 
ПОЛЗВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА СЧЕТОВОДНАТА 
ИНФОРМАЦИЯ

1 Редът и сроковете за съхраняването на счетоводната документация са в 
съответствие с изискванията на ЗСч.

2 Помещенията, които служат за съхранение на архива са обзаведени със 
стелажи.

3 Със заповед на Ректора на УАСГ са определени длъжностни лица, които да 
отговарят за стопанисването на счетоводния архив, по предложение на 
Началник “ФСО”.

•S Същите отговарят за това кога, от кого и какви архивни документи са 
ползвани, и в какво състояние се връщат на мястото им.

S  Срокове за съхраняване на счетоводна информация:
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• ведомости за заплати - 50 години

• счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи 
за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции -  10 
години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния

• период, за който се отнасят всички останали носители - 3 години

•S След изтичане срока на съхранение, документите, които не подлежат на 
предаване в държавния архив, се унищожават от назначена комисия със заповед 
на Ректора на УАСГ.
S  За приемането и предаването на счетоводната документация при
прекратяване на трудови или облигационни отношения със съставител на 
финансов отчет, се съставя акт за приемане и предаване, въз основа на оборотна 
ведомост към датата на прекратяване на договора и опис на неосчетоводени 
първични счетоводни документи.

■S При прекратяване на правоотношенията е Ръководителя/Ректора/, той 
предава на своя приемник цялата, намираща се при него документация.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Планът на счетоводните документи е изготвен на основание на ЗСч.

2. Контролът по изпълнение на плана се възлага на Главния счетоводител.

3. Началник “ФСО” разпределя работата между счетоводителите по 
обработка, осчетоводяване, анализ и съставяне на отчети.

4. Планът е съставен в съответствие със счетоводната политика на УАСГ и 
индивидуалния сметкоплан.

5. Изменения и допълнения в плана се правят при промяна на нормативната 
уредба или възникнала вътрешно-ведомствена необходимост.

Представил: ...
/Д. Иванова- 
Гл. счеводител/

Съгласувал:........

/В. Младенова, 
Началник“ФСО”/



Списък на първичните счетоц^^ш документи и тяхното движение - ГЩДОЛОЖЕНИЕ 1

№ Н аи м ен ован и е П р едн азн ачен и е
С ъ стави тел  (дл. 

л и це)
П одп исва се от: 

(дл. лице)

^ Г р о к  за 
п р едставя н е в 

сч етоводството  
Д ата:

П рилага се в папка №

1
А кт за  извърш ване етап от 
строителните договори

О тчитане на  д ълготрайн и  
активи

И зпълнител
К С Р, Н ачалник 

Ф С О , П ом . Ректор
С лед подписване М О  4

2
А кт за  прием ане на строителни 
обекти

О тчитане н а  д ълготрайн и  
активи

И зпълнител КСР. Пом. Ректор С лед подписване М О 11

3
А кт за заприходяване и 
въвеж дане в експлоатация на 
Д М А  и Н М Д А

О тчитане на дълготрайни  
активи

С четоводител  
Д М А  и Н Д М А

приел/М О Л С лед подписване М О  2, 4, 7, 1 1 ,5 -С С О

4
П ротокол  за  прем естване на 
Д М А  и Н Д М А

О тчитане на дълготрайни  
активи

С четоводител  
Д М А  и Н Д М А

предал/приел С лед  подписване М О  11, 5-С С О

5
П ротокол  за  бракуване на Д М А  
и Н ДМ А

О тчитане на дълготрайн и  
активи

С четоводител  
Д М А  и Н Д М А

К ом исия по 
заповед

С лед  подписване М О  11-1, 5-С С О

6
П ротокол за резултатите от 
ликвидац ията на Д М А

О тчитане на дълготрайни  
активи

С четоводител  
Д М А  и Н Д М А

К ом исия по 
заповед

С лед подписване М О  11-1, 5-С С О

7

И нвентаризационен опис на 
Д М А  и Н Д М А  и С равнителна 
ведом ост за  резултатите от 
ин вентари зация на Д М А  и 
Н Д М А

О тчитане на д ълготрайн и  
активи

С четоводител  
Д М А  и Н Д М А

К ом исия по 
заповед

С лед  извърш ване 
на инвентаризация 

и подписване
М О  11, 14-0 Ц Н И П , 5-С С О

8
П ротокол  за  прием ане и 
предаване на автом обил

О тчитане на д ълготрайн и  
активи

Н-к автотрансп орт Ш оф ьор С лед подписване М О  11

9
П ротокол  за отчитане 
разком п лектован е (ликвидация) 
на М ПС

О тчитане на дълготрайни  
активи

Н-к автотрансп орт К ом исия С лед подписване М О  11

10
Заявка за  рем онт на автом обил и 
отчет за  извърш ени разходи

О тчитане на д ълготрайн и  
активи

Н -к автотранспорт П ом .ректор С лед  подписване М О  2, 4, 7

11 П ътен лист за  лек  автом обил
О тчитане н а  д ълготрайн и  
активи

Н -к автотранспорт Ш оф ьор
С лед  приклю чено 

пътуване
М О  12

12
П ътен лист за лек автом обил 
У С Б

О тчитане на д ълготрайн и  
активи

У правител  У С Б Ш оф ьор
С лед  приклю чено 

пътуване
М О  12-1

13
П ътен лист за  лекотоварен 
автом обил

О тчитане на д ълготрайн и  
активи

Н-к автотранспорт 
-----------------------

Ш оф ьор С лед  подписване М О  12



14 П ътен лист за автобус
О тчитане на дълготрш иш  
активи

Н -к автотранспорт Ш оф ьор
С ле^щ риклю чен о

Щ 1туване
М О 12

15
П ротокол за  определяне на 
полезен срок на годност

А м ортизационни
отчисления

К ом исия К ом исия
При придобиване/ 

П реди годиш но 
приклю чване

М О  11-2

16
И ндивидуален ам ортизационен  
план по активи и О бобщ ен 
ам ортизационен  план по сметки

А м ортизационни
отчисления

С четоводител
С четоводител, Гл. 

счетоводител

При въвеж дане на 
актива в 

експлоатация
М О  11-2

17 П ротокол за остатъчна стойност
А м ортизационни
отчисления

К ом исия К ом исия
При придобиване/ 

П реди годиш но 
приклю чване

М О  11-2

18
С кладова разписка за 
при ем ане/предаване на M 3

О тчитане на M3 Д ом акин на склад Д ом акин  на склад
С лед  прием ане на 

M 3
М О 2, 4, 7, 8, 12, 12-1, 12- 

3, 4 -С С О

19
П ротокол за прием ане на M 3 без 
ф актура

О тчитане на M 3
М О Л

работилн ица КСР
М О Л  работилн ица 

К С Р
С лед  изготвяне М О  8, 12

20
И скане за  отпускане на 
м атериали

О тчитане на M 3 М О Л П ом. Ректор С лед подписване М О  8

21 О тчет за  м есечните разходи О тчитане на M 3 Д ом акин Д ом акин С лед подписване М О 8, 12

22
С токова разпи ска за получени 
стоки

О тчитане на M 3 М ОЛ М О Л С лед подписване М О  12-3, 4 -С С О

23
Т оварителница за получаване на 
М З-хранителни продукти

О тчитане на M 3 М О Л М О Л С лед  подписване М О  12-1

24 П ротокол за бракуване на M3 О тчитане на M 3 С четоводител К ом исия С лед  подписване М О 8, 12, 5-С С О

25

И нвентаризационен опис на M3 
и С равнителна ведом ост за 
резултатите от инвентаризацията 
на M 3

О тчитане на M 3 С четоводител К ом исия
С лед извърш ване и 

подписване
М О 8, 12, 5-С С О

26
П ротокол за ком пенсация на 
липси  с излиш ъци

О тчитане на M 3 С четоводител К ом исия С лед  подписване М О  5-С С О

27
П ротокол  за одобряване на 
естествените загуби (ф ири) и на 
липси за см етка на У А С Г

О тчитане на M 3 С четоводител К ом исия С лед  подписване М О  5-С С О

28

П оръчка за отчитане на 
м атериали за текущ а поддръж ка 
и тек.рем онти по стоп.начин и 
ф орм а КС

О тчитане на M3
В сички Звена от 

отдел  К С Р

П ом. Ректор, 
Н ачалник К С Р, 

Заявител
С лед подписване М О  12



29
П риходен касов ордер за  левове 
У С Б

О тчитане на парични 
средства

У правител  У С Б С четоводител
В каая на всеки 

Vliecen М О  1-1

30
Разходен касов ордер  за  левове 
У С Б

О тчитане на парични 
средства

У правител  У С Б С четоводител
В края на всеки 

м есец
М О  2-1

31 П риходен касов ордер  за  левове
О тчитане на парични 
средства

К асиер С четоводител Еж едневно М О  1, 1-0 Ц Н И П , 1-ССО

32 П риходен касов ордер  за  валута
О тчитане на  парични 
средства

К асиер С четоводител  М П Е ж едневно М О  5 ,6

33 Разходен касов ордер за  левове
О тчитане на парични 
средства

С четоводител К асиер Е ж едневно М О  2, 2-0 Ц Н И П , 2-С С О

34 Разходен касов ордер за валута
О тчитане на парични 
средства

С четоводител С четоводител  М П Е ж едневно М О  5 ,6

35
Д невен отчет на ф искален 
апарат

П лащ ания в брой К аса К аса Е ж едневно К аса, 3-С С О

36 Д невен отчет от ПОС Б езкасово  плащ ане К аса К аса Е ж едневно М О -50, 3-С С О

37 Х онорарн а см етка
П лащ ания в 
брой /безкасово

К аса К асиер Е ж едневно Каса

38
Рекапитулация на начислените 
Х О Н О £ а £ 1 ^

П лащ ания в 
брой /безкасово

К аса
Ректор, Н ачалник 

Ф С О
Е ж ем есечно М О  9-1, 9-С С О

39
Рекапитулация на начислените 
х о н о р ар и ,разп редели телн и  
протоколи Ц Н И П

П лащ ания в 
брой /безкасово

К аса
Зам. Ректор, 

Н ачалник Ф С О
Е ж ем есечно М О 9-0 Ц Н И П

40 П латеж но нареж дане Б езкасови  плащ ания С четоводител
Н ачалник Ф С О , 

Ректор
С лед изготвяне

М О  4, 4-0 Ц Н И П , 4 -1 ,4 -
с с о

41
Н ареж дане за  свободен валутен 
превод

П лащ ан е по валутна 
см етка-безкасово

С четоводител
Н ачалник Ф С О , 

Ректор
С лед  изготвяне М О  проекти

42 Трудов договор О тчитане на разчети Ч овеш ки ресурси
Ю рист,

Н ачалник Ф С О , 
Ректор

С лед  начисляване К аса

43
Д опълнително споразум ение за 
трудов договор

О тчитане на разчети Ч овеш ки ресурси
Ю рист,

Н ачалник Ф С О , 
Ректор

С лед  начисляване Каса

44 Граж дански  договор О тчитане н а  разчети
С труктурно звено 

в У А С Г
Н ачалник Ф С О , 

Ректор
С лед  начисляване Каса

45
Заповед  за разреш аване на 
отпуск

О тчитане на разчети Ч овеш ки ресурси
Ректор, П ом. 

Ректор
С лед  начисляване Каса

46
В едом ост за  заплати  на 
персонала и рекапитулация

О тчи тане на разчети Ч овеш ки ресурси 
---------------------------- Ш -

Н ачалник Ф С О , 
Ректор

Е ж ем есечно М О  9, 5-0 Ц Н И П , 9-С С О



47
П ротокол за  резултати от 
инвентаризация на разчети

О тчитане на разчети С четоводител
Н ачалн и к  Ф С О , 

Ректор
П р ^ |ррд п и сван е М О  15, 15-ССО

48 А вансов отчет за левове О тчитане на разчети С четоводител П О Л При изготвяне М О  7, 7-0 Ц Н И П , 7-С С О

49 А вансов отчет за валута О тчитане на разчети С четоводител П О Л При изготвяне М О  7-1

50 А вансов отчет за  левове У СБ О тчитане на разчети У правител  У С Б ПОЛ
В края на всеки 

м есец
М О  7-2

51
Заповед за ком ан дировка в 
страната с отчет

О тчи тане на разчети
С труктурно звено 

в У А С Г
Ректор, П ом. 

Р ектор
П ри изплащ ане М О  2, 7, 2-0

52
Заповед за ком ан дировка в 
чуж бина

О тчитане на разчети Ц М Д М

Зам. Ректор, 
Н ачалник Ф С О , 

Д иректор  Ц М Д М , 
Ректор,

При изплащ ане М О  2, 7-1

53
Ф актура, дебитно и кредитно 
известие У СБ

О тчитане на разчети У п равител  У С Б У п равител  У С Б
Вкрая на весеки 

месец
М О  1-1

54
Ф актура, дебитно и кредитно 
известие

О тчитане на разчети
К аса,

С четоводство
С четоводител При издаване М О  1 ,3 ,3 - 0 ,  15, 15-3

55
Ф актура, дебитно  и кредитно 
известие от  д оставчик

О тчитане на разчети Д оставчик Д оставчик
С лед възникване на 

задълж ение

М О  2,2-1 4, 7, 7-1, 7-2, 2- 
0, 4-0, 7-0- Ц Н И П , 2- 

С С О , 4-С С О

56 Д оговор  за дарение О тчитане на разчети
Звеното  където 

възниква
Д арител, Ректор С лед подписване М О  1 ,3 , 11, 15, 15-3

57
Рам ков договор за 
сътрудничество

О тчитане на разчети
Звеното  където 

възниква

П артньор, 
Н ачалник Ф С О , 

Ректор
С лед подписване М О  15-3

58 С четоводна справка О тчитане на разчети С четоводство С четоводство С лед изготвяне В сички М О

59
Заповед за отпускане на 
стипендии, пом ощ и и награди

О тчитане на разчети
И нспектор
студенти

Н ачални к Ф С О , 
Зам . Ректор  по 

учебната дейност, 
Ректор

С лед подписване М О 10

60
С правка за  дълж им и М естни 
данъци  и такси

О тчитане на разчети С четоводител
Н ачални к  Ф С О , 

Ректор
С лед  подписване М О  11

61 Д оговор  за доставка/услуга А нгаж им енти Д оставчик
Д оставчик , 

Н ачални к  Ф С О , 
Ректор

С лед  подписване
М О  17, 1 4 -0 -Ц Н И П , 4-

ссо
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