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Списък на съкращенията 

ГФО Годишен финансов отчет 

ЕБК Единна бюджетна класификация 

МСВОИ Международни стандарти на върховните одитни институции 

СБО Сметкоплан на бюджетните организации 
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ДО 

ПАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ИА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДО 

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ 

РЕКТОР ПА УПИВЕРСИТЕТА ПО 

АРХИТЕКТУРА,СТРОИТЕЛСТВО 

И ГЕОДЕЗИЯ, ГР. СОФИЯ 

Част I. Докладване относно одита на финансовия отчет 

Мнение 

Сметната палата извърши финансов одит на годишния финансов отчет на 
Университета по архитектура, строителство и геодезия, гр. София, състоящ се от 

баланс към 31 декември 2021 г., отчет за прикодите и разходите, отчет за касовото 

изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за 

чужди средства за годината, завършваща на тази дата, както и приложение към 

финансовия отчет, включително пояснения за прилаганата счетоводна политика. 
Сметната палата изразява мнение, че приложеният годишен финансов отчет дава 

вярна и честна представа за финансовото състояние на Университета по аркитектура, 

строителство и геодезия, гр. София към 31 декември 2021 г. и за неговите финансови 

резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в 

съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане в публичния сектор, 

която се състои от стандартите, указанията и сметкоплана по чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона 

за публичните финанси. 

База за изразяване на мнение 

Сметната палата извърши одита в съответствие със Закона за Сметната палата и 

МСВОИ (1003-1810). Отговорностите на Сметната палата съгласно МСВОИ (1003- 
1810) са описани допълнително в раздела Отговорностн на Сметната nалата за 
одита на финансовия отчет от настоящия доклад. Сметната палата е независима от 
Университета по аркитектура, строителство и геодезия, гр. София в съответствие с 

Етичния кодет:с на Сметната палата, като тя изпълни и своите други етични 

отговорности в съответствие с този кодекс. Сметната палата счита, че получените 

одитни доказателства са достатъчни и уместни, за да осигурят база за изразяване на 

мнение. 

Правно основание за извършване на одита 

Сметната палата извърши одита на основание чл. 54 от Закона за Сметната 
палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 
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2022 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-01-01-082 от 14.07.2022 г. на Горица 
Грънчарова-Кожарева, заместник-председател на Сметната палата. 

Отговорности на ръководството за финансовия отчет 

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на 

този финансов отчет в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане 

в публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и сметкоплана по 

чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси, и за такава система за вътрешен 

контрол, каквато ръководството определи, че е необкодима, за да даде възможност за 

изготвянето на финансови отчети, които да не съдържат съществени неправилни 

отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка. 

При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за 

оценяване способността на бюджетната организация да продължи да функционира като 

действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с 

предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на 

основата на предположението за действащо предприятие, освен когато бюджетната 

организация ще бъде закрита или нейната дейност ще бъде преустановена. 

Отговорности на Сметната палата за одита на финансовия отчет 

Целите на Сметната палата са да получи разумна степен на сигурност относно 

това дали финансовият отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, 

независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издаде одитен доклад, който 

да включва одитно мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на 

сигурност, но не е гаранция, че финансов одит, извършен в съответствие с МСВОИ 

(1003-1810), винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова 

съществува. Иеправилните отчитания могат да възникнат в резултат на измама или 

грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, 

самостоятелно или като съвкупност, ще окажат влияние върху икономическите 

решения на потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет. 

Като част от финансовия одит в съответствие с МСВОИ (1003-1810), Сметната 

палата използва професионална преценка и запазва професионален скептицизъм по 

време на целия одит. Сметната палата също така: 

• идентифицира и оценява рисковете от съществени неправилни отчитания в 

финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработва и 

изпълнява одитни процедури в отговор на тези рискове и получава одитни 

доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за изразяване на 

одитно мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е 

резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, 

което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, 

фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в 

заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол. 

• получава разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да 

разработи одитни процедури, които да са подкодящи при конкретните обстоятелства, 
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но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на 

бюджетната организация. 

• оценява уместността на използваните счетоводни политики и разумността на 

счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от 

ръководството. 

• достига до заключение относно уместността на използване от страна на 

ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо 

предприятие и, на базата на получените одитни доказателства, относно това дали е 

налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха 

могли да породят значителни съмнения относно способността на бюджетната 

организация да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако Сметната 

палата достигне до заключение, че е налице съществена несигурност, от нея се изисква 

да привлече внимание в одитния си доклад към свързаните с тази несигурност 

оповестявания в финансовия отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, 
да изрази модифицирано мнение. Заключенията на Сметната палата се основават на 

одиторските доказателства, получени до датата на одитния доклад. Бъдещи събития 

или условия обаче могат да станат причина бюджетната организация да преустанови 

функционирането си като действащо предприятие. 

• оценява цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия 

отчет, включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя стоящите в 
основата операции и събития по начин, който постига вярно и честно представяне. 

Сметната палата комуникира с ръководството наред с останалите въпроси, 

планирания обхват и време на изпълнение на финансовия одит и съществените 

констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, 

които са идентифицирани по време на извършвания финансов одит. 

Част II. Докладване във връзка с други законови и други отговорности — 
констатации при одита на финансовия отчет 

В съответствие с чл. 54, ал. 14 от Закона за Сметната палата и МСВОИ 12 По.ззи 

от работата нсг върховныте одитнн инстиnгугуни — насоченсz кь.іг подобряване на 

.)+сгівота на гражданите, Сметната палата, за да отговори на очакванията на 

обществото и за да засили отчетността, прозрачността и интегритета на бюджетните 

организации, комуникира в одитния доклад констатираните неправилни отчитания, 

съществени недостатъци на вътрешния контрол и случаи на несъобразяване със 

законите и другите нормативни разпоредби, освен когато: 

• дадена констатация се отнася за въпрос, който очевидно е без никакви 

последици за финансовия отчет; 

• закон или нормативна уредба възпрепятства публичното оповестяване на 

дадена констатация; или 

• в изключително редки случаи, Сметната палата реши, че дадена констатация 

не следва да бъде комуникирана в одитния доклад, тъй като би могло разумно да се 

очаква, че неблагоприятните последствия от това действие биха надвишили ползите от 

гледна точка на обществения интерес от тази комуникация. 
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Включените в Част II на настоящия одитен доклад констатации не се отнасят за 
съществени неправилни отчитания и не описват случаи, в които Сметната палата не е в 
състояние да получи достатъчни и уместни доказателства, за да достигне до 
заключение, че финансовия отчет като цяло не съдържа съществени неправилни 
отчитания. Поради това не се изисква модификация на одитното мнение. 

Некоригирани неправилни отчитания 

Не са констатирани неправилни отчитания. 

Случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби 

Не са констатирани случаи на несъобразяване със законите и другите 
нормативни разпоредби. 

Коригирани неправилни отчитания 

Не са констатирани неправилни отчитания. 

Съществени недостатъци на вътрешния контрол 

Не са констатирани съществени недостатъци във вътрешния контрол. 

Работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се 
намират в Сметната палата. При необкодимост можете да се запознаете с тякното 
съдържание на адрес: гр. София, ул. Вкзарк Йосиф" № 37 

Настоящият одитен доклад е приет на основание чл. 54, ал. 14 от Закона за 
Сметната палата, с Решение № 300 от 08.09.2022 г. на Сметната палата и е изготвен в 
три еднообразни екземпляра, един за Министерство на образованието и науката, един 
за Университета по аркитектура, строителство и геодезия, гр. София и един за 
Сметната палата. 

ПРЕДСЕДАТЕ 

стр. 7 от 7 



УАСГ ЕИК/БУЛСГАт 000 670 616 КОД 110 ЕБК 1716 , телефин: 

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделеF 

бул. Хриспео Смириенски N°/ Web адрес e-mail 

БАЛАНС на УАСГ към 31 декември 2021 г. /с б 0 р е н/ (в хtя,,лева) 

Актив ~ ~1сГiiв 

Раздели, грvпи, статии о 
х 

1. ОТЧЕТНА ГРУПА 
"sюgмЕт^ 

11.ОТЧЕПIА ГР."СМБТКИЗА СРЕД- 
ствлОтЕвrоЛЕйскыясъюз^ 

111. ОТЧЕТПА ГРУПА 
ДругЛсмЕткии,7вйностЛ^ 

. IV• ~'i~1 Ч К О 

текуща гидина 
Лредходиºгnдинº 
(кь+г 3/ дгкGмври) 

текуща година 
Иредхºдиагодинº 
(кьм 31 декtиври) 

текуща гroдина 
ЛргЛхºдиºгºдинº 
(кti.и З/ декеиери) Гекуща год~ 

< Пргг~О и~:идºии 
~  !~ кемrjи1 

а б 1 2 3 4 5 6 7 ~`~ 8 

А. ИЕФИИАИСОВИ АК'ГИВИ

1 Дълготрайхи материалин акгиви

0011 
0012 
0013 
0014 
0015 
0016 
0017 

49 665 49 990 1. СГ іц I 49 665 49 9ц(1 

2 072 1 449 2. Компютри, транспортни средсгва, оборудване 2 072 1449 
85 58 

_ 
'i 85 58, 3. Стопански lwвехгар и дlrугн ДМА —— 

1 236 62 
42 51 

982 
_ 

38 254 
_ 

24 4. Д М А в 1рвгмс на првиtобивахе _ 
42 51 5. Сдхфраструкryрнх обектв 

1 172 1 168 1 172 1 168 Ь. Ак►ики с мсгорхчеекп и художествена сroйност в кню'н 
15 508 15 508 1 798 1 798 13 709 13 709 7. Земн, гпрх и трейни насаии[ения 

Общо за група 1: 0010 65 785 65 23l 982 38 3 013 3 017 69 780 68 285 

11. Пематерналхх дълготрайни акгхви 0020 42 58 42 58 

111. Кріспсотрайии матеРиални активи 

0031 
0032 

173 1(, ) 55 31 228 _ 200 1. lЧlаггердалх, првдуе<tиt, стоки, xt38sb~wpsp пррнэВодсгв 

2. Дру1м крагкспрайнн матернадни акгиви 

О6що за ,-1,~па IП: 0030 173 169 55 3 1 228 200 

О6щ0 за раздел "А": 0100 66000 65 459 103$ ~ 69 3 013 3017  70 050 68 544 
Б. ФИИАПСОВИ АКТИВИ 

I. Дялове, акцхн х другн цевнн книжя _ 
005l 
0052 
0053 

 _ 327 320 __ 327 320 1. ДядОве и акции 

- 2. Държавгпдобщтlски ценни кгпппа 

3. Облигации и други цеинн кнюка 

О6щ0 за rpyna 1: 0050 327 320 327 320 

П. Вземания от заемн

006l 
0062 

1. Дългосрочни вземаlи+а по заемн -_. 
2. Кркпюсрочин вземання по заеми 

Общо за rрупа 11: 0060 
I1I. Други вземання 

1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкции и люгви 

2.Вземания от клиенти 

3. Предоставени ававси 

4. Подтчесппi лица 

0071 
0072 

0073 
0074 
0075 
0076 

220 171 220 171 
141 35 29 6 112 '_Ч 

_ 

2 119 
 ___

989 
_ 

_ 
5. Вземания по заеын меагцу бюджетни оргвинзапии 

2 158 1 100 38 111 6. Другн вземания 

Общо за Група 111: 0070 370 311 2 149 995 2 518 1 3гsг

1V. Парьчии средства 

0081 
0082 

_
1. Парх+ххГГ ередства в брoii 

7 047 4 472 281 232 6 766 4 241 2. ПариЧын средспва в банкови сметки 

Общо за rpvna 1V: 0080 6 766 4 241 281 232 7 047 4 472 

Общо за раздел "Б": 0200 7 462 4 871 2149 5195 281 .232 9 892 6 098 

С у м а н а а к т н в а 0300 73 462 70330 3 186 1 064 3 294 3 248 79 943 74 642 
В. ЗАДБАЛАИСОВИАКТИВИ 0350 2 996ј 2 997 2171 І 3 213ј 2 997 



ЕИК/БУЛС_ТАТ 000 670 616 КОД ПО ЕБК 1716 телефон: г,ј  УАСГ  
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 От ЗПФ, поделен~ 

бул. Христо Смирненски N1 

GАЛАПС на 

Пасив 

Web-адрес 

УАСГ 

e-mail 

кьм 31 Лекември 2021 г /с б 0 р  еиt~; !^ ; : .{г~ лева) 

j" Паснв 

Раздели, rpvnu. статии о 

4 
~ 

г. отчЕтнл гиrпл 
"БЮ,.1}кЕТ 

п.ОтчЕтнл ге.^сметкизл срЕД- 
гrвА огЕвродЕйскиясъюз° 

° ј  111. Отчетнn rrvпn 
:IиУТtг смитки и,'[ЕАпстно ^ ~ 

у~ ц с и ц к о 

Текуща годнна 
ирtдходнв zodnxa 
(кам З1 декемsри) Текуща годихя 

иргдsвднв юдггнв 
(кын 31 гkхвмвра) 

Текуща годхна 
l7редхвдкв юдинв 
(кьм 3[ декеиври) Теку~ ~даиха г~ 

ЛгсЛхвгию .хнNгни 
(кыи~Чврм) 

я 6 1 2 3 4 5 6

А. КАПИТАЛ в БЮДЖЕТИИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

0401 
0402 
0403 

-
82 658 82 658 

750 
1 218 

859 
1091 

82 658 82 658 1. Разлолагаем каттгад 

3 017 3 061 (11399) (13 760) (15 166) (17 680) 2. Акумуахрано изменение на нетныте акпiви от минали години 

(4} i 44 2 917 2 361 1 703 2 514 3. Изменение на нетните активи за дСрхºда 

Общо за раздел "А": 0400 69 195 67492 1 968 750 3 013 3 017 74 175 71 258 
Б. ПАСИВИ И ОТСРОЧЕПИ ПОС1"ЬПЛЕПИЯ 

I. дългосрочни задължеііия 

0511 
0512 
0513 

- - , 
1. Дъіігосррчни задължения по емисин на ценни книжа 

 _ - 2. Дългосрочны задължеиня по получеин заеми 

3. Друтн дыггоср. задължения - фвнансов лизинг и 7ърг. яредиг 

Общо за груіn I: 0510 
П. краткьсрвwнх задълженхя 

0521 
0522

0523 

__ _ _ 
_ 1. Краткас~. задължения по заеми и емисин на ценни книжа 

1 195 219 934 2.Задълження кьм доставчицн 261 219 _ 
0 1 { 0 1 3. Получеин аванси - 
9 13 9 13 4. Задълженхя за пенсtлi, помощи, сппгендии, субсидви 0524 

24 68 24 68 5. Задълженхя за даиъци, мита и такси 0525 
Ь. Зддължеиня за вноски кьм ДC10, НЗОК, ДЗПО 0526 ј 

_ 

281 232 

94 86 
- 

26 0527 

0528 
0529 

67 86 7. Задьлжения кьм персонала 

_ і 8. Задължения по заеми между бюджетни организации 

2 656 1 324 2 375 1 093 9. Другы кразхос7fочни зддължения 

Общв за rдупя I1.• 0520 2 736 1 479 960 281 232 3 978 1 711 

IIL Прввизнн и отсрг►чены хостьплеххя 

0531 
0532 

- 
1 509 1 333 _ 1 509 1 333 L. Провизии за зддължения _ 

280 339 259 314 21 25 2. Оссроченв помощи, дape:xwi и iранr.гфери 

Общо за групя III: . 0530 I 531 1 359 259 314 1 789 1 673 

(Кщо за рвздел "Б"г 0500 4267, 2 838 1 219 314 281 232 5767 3 384 

С у м а на п а с н в а 0600 73 462 70 330 3 186 1 064 3 294 3 248 79 943 74 642 
В. зДдБ,цтлнсови пАсиви _ 0650 ј1 5 490ј 2 457 j 28661 2973 ј 83561 5430 

Дата: 31.12.2021 z Главех счетоводигел: 

тинансов дтчет, отиосиn коьпо Сиетната палата е издапа 

WЯПВН ДОКЛ2Д FI° 1/..~. ti! .5ri..1.~1...Y.!Yf.гQ1.K.~.lГ.чl.ZUгS.l~ 

Рьковадител на ациген е 

Директор на дирекtlия: 

~ 

._~~~►•z~r 

Ръководител: 

проф. Л-р инж. Иван Марков 
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УАСГ 
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал, 1 от ЗПФ, пхделение 

о'ул. Хриспю Смирненскх N°l 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ха 

ЕЙК/БУЛСТАТ І

Web-anpee ј

УАСГ 

000 670 616 ~  кОД ПО ЕБК 1 7 1 б 

e-mail  

кьм 31 декември 2021 г 

~у1К А 

~ •  .~ 

 _t 1 

/с б b~} (в хил. лева) 

Раздели, групх, статии º 

У

1. ОТЧЕтиА ГРУПА 
^sю,gЖBr 

[I.OT4ETNA ГРУПА "СМБткП 3А 
сrЕqствл отевrопЕйскияСьюз^ 

1I1. ОтЧЕТПА ГРУПА 
дrугП сметкиидвйностП^ (д 

`* 
,~ 

i rv 
i 

I * И Ч К О

Текуща година Па~°дхх zодиха 
(31 декемгри) Текуща година 

ПР~хЛхх zодннн 
(31 дгкем гри) Текуща година 

П~идих га рмдв ~у 
(31 декеигри) 

• rr i 
~.~-1 , . . - 

Предххднх zodwxx 
(31 дгкгмври) 

_ а б 1 2 3 4 

~ 

5 6 8 
А. ПРЙХОДЙ, ПОМОЙI(Й и ДАРЕПИЯ 
I. Tcyrywx дрхкqара 

0711 

~ 

_ 
1_ Данъци, ocнryрхтeлиК вноски и пр1[рывхени на тях др®свдн 
2. ТiрЧходи от таlхл[, лицеизии и вноски 0712 
3. Сiриходи от ддrкиастрвтивни глоби и санкции _ 0713 
4. Прихорlн отусјіуfх 0714 2 561 2 437 2 561 2 437 
5_ Пlдоюди от наеми 0715 1 967 2 020 1 967 2 020 
6. Приходи вт концеоии 0716 

0717 7. Прихади от лихви 0 10 0 10 
8. ПрнхоlеН вт дивидехти в дяловоучвстхе 0718 15 179 15 179 

22 9. j~ryrq tееутпн пррхрди 0719 ~. 34 22 34 
Общо за груак [: 0710 4 578 4 668 4 578 4 668 
1I. ПрадажGх на івфххансхвв активи 

0721 
0722 
0723 

112 
44 

l 12 
44 

1. 3lрадах'ба на магtрналн, стоки и прддукцид 77 77 
_ 2. Прпдаж$а на нифхнвксввя дъ.пгатрвдьщ актввх 

3. ПрадаЖйа на квнфЧсеуеаипі нфНкiвнсивк акмви 
_ 

Общо за гррпа П: 0720 77 156 77 156 

II1. kоректхв за прххалн 0730 (24) f23t R41 (23 
в т.ч. Кпреклсв за дахък в1у приходипе от ствпанска дейност 0739 (24) [23~ (24) 23 у 

1V. Прихвзи от эяrrрахиватедхи обезщетехия 0740 1 

~ 

1 
V. Прнходи от помощх и цвренхя 

30 

152 

1 

1. Пвмощи в чареі:нл от Гаропайса5и съюз 0751 _ 
39 

117 152 11 - 
2 Другн помвщи в дарrння от ча6ияа 0752 3 
3. 0753 16 31 16 цругн безвъзыезтю получеrдi ерСг{~е по rткортврwцвt и nporpsrи 
4. Помощи и дерсння от tтраната 0754 120 137 6 125 137 
Общо за груха V: 0750 175 159 133 309 308 

Общо за рядпrл "А": 0700 4 781 4 976 159 133 4 940 5 109 
Б.РАЗХОДЙ 
[. Трсущи нелихвени раttitrдW 

~ 

1 933 
1 040 

843 
12 738 

2 221 
368 

22 

L Разходи за иатсрхдлд 0601 2 355 1 923 14 10 2 368 
2. Разходи за въишни_уСпуги и наеми 0602 944 I 031 31 9 975 
3. Разходи за дчррsхзiнiии 0603 1 028 833 8 10 1 036 
4.Разходи за въанагДеугдсьиа на персаваа 0604 13 900 12 524 335 213 14 235 
5. Разходи за оснг}ркгеиiх вноскх 0605 2 424 2 190 41 31 

_ 

2 465 
б. Разходи за данъци и такси 0606 387 368 1 388 _ _ 
7. Разходи за кпивЧлироца 0607 - 3& 21 0 1 38 
8. Разходи за звстрахввлне и щlугн фкиЯнсЭвнусдуги 0608 110 22 1 0 111 22 ~ 
9.Другх нелихвени рsзхади 0609 i 377 376 0 378 376 _ 
10. Разхвди за прввктнн за вземаиия 0611 7 (5~ 7

_ 

[5] _ 

Общо за rруда I: 0610 21 569 19 284 423 264 в 10 22 001 19 5 
II. Бялаисова стойносг на nponaneuu нефuяавсови активи 

4 6 
41 

1 на прпдадени егатСркдли, стоки и прдд}лпtид 0621 
_ 

6 4 
2. на прададени нефкмднсиви лъпгатрвйни акзиви 0622 41 
3. на продаденн каифискуынгн нrлрнюансоен акмви 0623 
Общо за rрунв H: 0620 4 4:1 4 47 
III. Разходи за лихви 
1. Разходи за лихви по заеми и дългвве 0631 у 



-г/г- v 

Раздели, групи, статхн о 
~ 1. ОТЧЕТИА ГРУПА 

 "su, 1.1t'ет" 
1LOT4ETHA ГРУПА "СМЕТКИ 34 

сrЕqствА от енrопейския г ъги 
Ш. О7ЧЕТПА ГРУПА 

дРуги сыЕтки идЕйПостяГ 14сд1 N• B C И Ч К О 

1 екvщј годиха 
Лргдтодиа годаха 

(З/ dtкtxePal Теща година ку 
ПРедходии гидаии 

(3/ дгк~игрг) Тскуща година 
Лред.идив zидиха 

I3/ Aгкtxywj 
~

 ~ щв
Предхпдии тгдиха 

(3/ дгкгл'гри) 

а 6 
`0632 

1 г 3 4 5 6 ~~~ jI~ ~ $ 

2 Д1п'гн ла'тходи за лихви 0  0 l 
Общо за грvги 1ц: 0630 0 1 0 1 
IV• Tpіuedјepu кьм домакихrгва * ~ 

• 
1. Осиryритглни плащагтя и Apyrn такущи Урвнсфари 0641 

_ 

1 575 1 566 246 403 т ~, 21 
`~~ 

~ tд 

1 969 
2. Капизалови трансферы кьм домаю+нства 0642 
Общо за гр~ пя 1V: 0640 1 575 1 566 246 403 п л 1 821 1 969 
V. СуSеипин и капиталовх трансфсри 

4 5 1. Тенухш еубсхдин в тlwнсфери къы други лица 0651 4 4 0 
2. Капиталови тртэсфсри към дрvnг лица 0652 
Общо за гр}тга V: 0659 4 4 0 4 5 

У'L Разходи за акгиви, капитализирвни в озчетха rpyna "ДСД" 0660 17 15 (17) 15 ) l 

\'1L Корскгиви за разхдди и продо<иванс на актнви 0670 (1) (1) 
в т.ч. Корслпів за прндлбиване по сгопансю+ начин 0679 (1) (1) 

Общо за раэ,lдсд "Б": 0699 23169 20 918 664 667 (в) (5 i 23 829 21580 
В. ТРАПСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТПИ ОРГАПИЗАI]alpi 
I. Касовн трвнгфсри между бюджезви лргаинэттни (нето) 0681 18 986 17 356 2 797 1 471 21 783 18 827 
2. Лрютсанн rраикQмрн между бюджетнв оргвнизваии (нето) 0682 0 0 0 0 
пбщо за Q.зди1 „вu: 0680 18986 17356 2197 1471 2! -н3 1 s я 7 
Г. РЕЗУЛТАТ ОТ ФЙИАИСОВИ ОIIЕРАЦцН 

0761 1 Нп»-резултат от продвжfiи на фЧнвисови акПтви _ 
2. Курсовх разлики от вадупэн ипсрацни lнетоl 0762 (д) 0 (0), 0 
ОGвю за ра3qсд "Г": A7b0 (О) 0 (0) и 
Д. ПРЕОЦЕПКИ И ДРУГИ (ЛБИТИЯ 
І. П.~едаьрлена нетни акгивх 
1. ТlрехвLрtкни нетии аэпиви ъгежду бюджетии_ирги[ипзщиЧ 0771 1 104 1 1 17 (1 070) [ 1 046] (1) (4Ip 33 31 
2 Прехвsрдеин нетни акзиви от/за други прсдприrпи 0772 
Общо за груиа 1: 0770 1 104 1 117 (1 07п1 (1 046Z (1) (41Z 33 3 1 
IL ПрОмвна в хетвмге акпиви от Преоцехки (хего) 
І. Превцсюпf ха ПефгПцэхооеи активн 0781 

- 

- 
2. прсохетищ на фl®йоввн актттви 0782 

—•--- 
3. Пдеоцtнаг на пасиви 0783 
Общо зв гр_raa ц: 0780 
П1. IIрнраст на ветните акгиви от други rьбвтия - - 
1 Прнрвсз от коифигуавын акгивв 0791 
2 Отписанизадължехия 0792 

0793 
5 ( 1 6 1 _~ 1

3 Увеличение на нефннвнеови акгивн от д,руrя събизья 1 2 ••••• $. `~ 0~ 1 2 
4 Увеличение на фю+аггсдви акгиви от други сьбизвя 0794 __ /♦ ~ 
5. Намалеиие на пхивн от пруги събития 0795 • 3 л 

Общо за Група Пi: 0790 6 3 ] 11  ~j - о 1 6 3 
алIV. цам енхе на нет съните акгивв от друГи бития 

f ~ 
'i : 1' 

т и1. Охсахи прблнчн вземания 0691 ~ э
2. бtписагпт други вземаныв 0692 0 20 F ~U і-t - . 0 20 
3. Намаленне на нефюихсvви вкгиви от npyru събизия 0693 5 2 ~ G, 12 8 17 10
4. Намаление на финвноови активи от други събития 0694 - 
5 Увеличение на пасиви от други събитхя 0695 9 ' 
[Кщо за грvпа 1V: 0690 5 21 `.  12 8 17 3(г 

~О цП за аздел "Д": (!. + 1]- +I1I -1V. 
Gпtме~0 в ивд~г'"' 0799 1 10~5 1 099 (1 U70) 1 рдб) (12) (491 23 5 

i
113 

н~ ~1,•w~.~~y 1, ., ', н•і. п,, .e.,re п3п3n 
схеПхе на истнитерутЈн)t̀ з}Зegy}од;? 1i Q )) 1000 1703 2 514 1218 109) 

- 

(4) 441 2 917 2361 
ОдитендОкПадh]r V 7 тиfТ- ~иЕ ºv...цl.сот.-г.~ 

Дата: 

РькОвОдител на Одитен екип: 

ДиректОр на дирекцня:  ~•:~ 

31.11.1021 г Главен счетоволител: 

праф. д-р ииж Иван Маркгж 



~ 
• 

~ 

~ 

УНИВЕРСИТЕ`i 
по АРХИТЕКТУРА 
СТРQИ7ЕПСТВС? 
И ГЕt}дЕ3ИЯ 

бул."Хр. Смирненски" №1, София 1046, Р. България 

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63 
e-mai1: aceadm©uacg .bg; http://www.uacg.bg , 

ОБЯСНИТЕЛИА ЗАПИСКА 

ОТНОСНО: Прилаганата счетоводна 

политика и информация 
за състоянието и изменението 

на основните активи, пасиви, 

приходи и разходи 

УАСГ е държавно висше училище, съгласно ЗВО, с правен статут на 

юридическо лице, осъществяващо дейността си въз основа на предоставената 

държавна собственост и утвърдената субсидия от Републиканския бюджет. 

Годишният финансов отчет на УАСГ за 2021 г. е изготвен на основание 

изискванията на Закона за счетоводството, ДДС 20/14.12.2004г. с всички 

допълнения и изменения, писмо на МФ ДДС № 07/3 1.12.2021г. и писмо на 

МОН №9104-1/05.01.2022г., като първостепенен разпоредител на УАСГ. 

При изготвянето му са спазени всички закони, постановления и указания, 

касаещи дейността на ДRY през 2021 г. 
УАСГ е бюджетна организация, съгласно § 1, т.5 от Закона за 

публичните финанси, второстепенен разпоредител с бюджет към МОН, с 

разпоредители от по-ниска степен. УАСГ е регистриран по ЗДДС. 

ГФО на УАСГ обобщава отчетите на ВУ и неговите структурни звена, 

обособени със сметки за наличности и транзитни сметки: Сектор Студентски 

общежития и столове и Ценrьр за научни изследвания и проектиране. Всяко 

структурно звено съставя оборотна ведомост на базата на единен 

индивидуален сметкоплан, след което всички те се обобщават на ниво УАСГ. 

УАСГ извършва стопанска дейност и подава декларация по ЗКПО, 
където се формира сумата на дължимия и начислен данък, подлежаща на 

внасяне в бюджета. Основните дейности са отдаване на свободни помещения 

и площи под наем, сключване на договори с външни възложители и приходи 

от Учебно спортни бази. 

В изпълнение на Заповед №ЗМФ1338/22.12.2015г. на министъра на 

финансите, ГФО на УАСГ съдържа: 

1. Баланс, съдържащ сравнителна информация и за предходния 

отчетен период; 

2. Отчет за приходите и разходите; 

3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета /Б-3/, сметките за 

средствата от ЕС /СЕС-3-КСФ и CEC-3-ДFC/ и сметките за чужди 

средства /Б-3 с код 33/; 
4. Приложение, съдържащо обяснителна записка за прилаганата 

счетоводна политика. 



Счетоводната политика е осъществена в съответствие с принципите на 

законосъобразност, пълнота и достоверност на стопанските операции в 

счетоводната отчетност. На базата на индивидуален сметкоплан в 

съответствие с утвърдения сметкоплан на бюджетните организации в сила от 

01.01.2014г., с всички промени до 2021 г., документирането се извършва в 

момента на извършване на операциите, при точно и обективно отразяване на 

информацията. Изготвеният план за документооборота на счетоводните 

документи дава възможност за хронологично регистриране, синтетично и 

аналитично отчитане, текущо начисляване на приходите и разходите в 

момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и 

плащания, оценка на активите и пасивите, приключване на счетоводните 
сметки и осигуряване на информация за съставяне на отчетите и Баланса по 
раздели и групи, както следва: 

Актив- А. Нефинансови активи 

I.Дълготрайни материални активи 

ДМА се отчитат по цена на придобиване. С утвърдения стойностен 

праг на същественост със счетоводната политика за 2019г., действаща и през 

2021 г., в размер на 1000 лв. /без ДДС/, всички ДМА годни за употреба се 

водят по балансовите сметки, със съответните отчетни стойности, до момента 

на бракуването им. Всички активи под стойностния праг се отчитат 

задбалансово, с изключение на компюrьрните конфигурации и други 

подобни взаимосвързани активи. Когато стойността на цялата компютърна 

конфигурация е равна на или надвишава минималния праг на същественост 
от 500 лв./без ДДС/, съществените елементи се завеждат като един актив, 

независимо че тяхната индивидуална стойност може да е под минималния 
праг. Същото се отнася и за другите взаимосвързани активи, на които общата 
стойност е равна на или надвишава 1000 лв./без ДДС/,съществените им 
елементи се завеждат като един актив, независимо че тяхната индивидуална 

стойност може да е под минималния праг на същественост. При липси и 
излишъци на ДМА се rьрси пазарната им стойност, с която се задължават 

МОЛ. 

Съгласно чл. 65 от ЗС, чл. 67, ал. 1 от ПМС№380/25.12.2015г. и 

ДДС№5/30.09.2016г. на амортизиране подлежат всички активи, които 
отговарят на критериите за признаване на един актив като ДМА или НМДА, 

съгласно счетоводната политика на УАСГ. Считано от 0 1 .О 1 .20 1 7г. в УАСГ 
се извършва начисляване на амортизации на нефинансовите дълготрайни 

активи. 

УАСГ прилага линейния метод на амортизация, при който разходът за 
амортизация се разпределя пропорционално на периодите, които обхващат 

предполагаемия срок на годност на даден амортизируем актив. 
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През 20 1 9г. по сметка 2099"Други ДМА" беше заприходен специфичен 

дълготраен актив - пластика на АФ, за който е приложен нелинеен метод на 

амортизация - метода на намаляващия се остатьк. През 2021 г. същият метод 

е приложен и за дълготраен актив - ескстензивен зелен покрив. 

Сравнителна информация по баланса на УАСГ за 2021 г. 
В отчетна група „Бюджет": 

Начален баланс - 65 231 411.06 лв. 

Краен баланс - 65 784 686.27 лв. 

Увеличение - 553 275.21 /в резултат на заприходени нови ДМА, 

извършени основни ремонти и начислени амортизации в размер на 

1 010 314.57 лв./ 

В отчетна група „ДСД": 

Книгите в библиотеката се изписват на разход в отчетна група 

„Бюджет" и се завеждат по сметка 2204 в отчетна група „ДСД". 

През 2021г. на основание Наредба №3/18.11.2014г. в БИНОЦ е 

извършена частична инвентаризация на библиотечния фонд. След 

извършения подбор са отчислени книги и периодични издания. 

Начален баланс - 1 145 319.06 лв. 

Краен баланс - 1 150 190.99лв. 

Увеличение - 4 871 .93лв./в резултат на отчисления и заприходени 

нови/ 

Инфраструктурните обекти се завеждат по сметка 2202 в отчетна група 

,,ДСД"• 
Начален баланс - 50 848.01 лв. 

Краен баланс - 42 358.97 лв. 

Намаление - 8 489.04 лв./в резултат на начислени амортизации/. 

В отчетна група „Бюджет" по сметка 2071 "Незавършено строителство, 

производство и основен ремонт" натрупваме стойност на незавършен 

основен ремонт на покриви на сградите на УАСГ и изготвяне на 

предпроектно проучване и идеен инвестиционен проект за изграждане и 

оборудване на лабораторен комплекс по сеизмично инженерство. 

В отчетна група „СЕС" по сметка 2071 "Незавършено строителство, 

производство и основен ремонт" натрупваме стойност във връзка със 

сключени договори по ОП "Региони в растеж" и начислена приблизителна 

оценка на незавършено СМР към 31.12.2021 г., съгласно т.16.6 от 

ДДС20/2004г. 

В края на отчетния период напълно амортизираните ДМА са на 

стойност по сметки, както следва: 

2038 - 22 784.78 лв. 

2041 - 165 985.62 лв. 

2049 - 254 358.22 лв. 

2059 - 60 145.00 лв. 

2099 - 12 258.22 лв. 

2060 - 78 638.87 лв. 

2202 - 6 298.10 лв. 
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II. Нематериални дълготрайни активи 

НМДА са нефинансови ресурси, придобити от УАСГ, от използването 

на които се очаква икономическа изгода /софтуерни продукти/ и се признават 

балансово независимо от стойността, по която са придобити. НМДА 

закупени от външен доставчик се оценяват по цена на придобиване, която 

включва покупната цена и всички преки разходи. Когато са получени в 

резултата на безвъзмездна сделка се оценяват по справедливата стойност към 

датата на сделката. Отчитат се по сметка 2101. 
При придобиване права на ползване за НМДА /лицензи/ и годишната 

поддръжка на програмните продукти се изписват на разход, чрез счетоводна 
сметка 6026. 

Начален баланс - 58 315.75 лв. 

Краен баланс - 42 008.37 лв. 

Намаление - 16 307.38 лв. /в резултат на начислени амортизации в 

размер на 17 332.62лв. и закупени нови НМДА /. 
В края на отчетния период напълно амортизираните НМДА са на 

стойност, както следва: 

2101 - 278 139.83 лв. 

III. Краткотрайни материални активи 

Материалните запаси се отчитат по цена на придобиване, а при 

потреблението им се използва метода на среднопретеглената величина. 
Начален баланс - 168 834.60 лв. 

Краен баланс - 173 049.61 лв. 

Увеличение - 4 215.01 лв. /в резултат на закупени нови, потребление и 

бракуване/ 

В отчетна група „СЕС" са заприходени МЗ по ОП НОИР, закупени по 

проект „Наследство БГ" и прехвърлени от СУ по проект „ЧТУОС". 
През 2021 г. е извършена инвентаризация на активите и пасивите. 

Извършена е частична инвентаризация /стъпаловидно по местонахождение 

на активите/, както и преглед на определения полезен срок на годност и 

остатъчната стойност на ДМА и НМДА. Съставени са необходимите 

инвентаризационни описи, сравнителни ведомости и протоколи, направени 

са предложения за брак. 

Б. Финансови активи 

I.Дялове и акции 

От 2015г. УАСГ е 100% собственик на капитала на „УАСГ-ЦНИП" 

ЕООД, ЕИК : 203580133, със седалище гр.София, ул."Добри Войников" №2 

с предмет на дейност - проектиране и научни изследвания. 
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Начален баланс - 319 551.32 лв. 

Краен баланс - 327 014.90 лв. 

Увеличение - 7 463.58 лв. 

Краен баланс - 327 014.90 лв. /начален капитал - 5 000 лв., дивиденти 

за периода 2015г.-2020г. - 314 569.32 и 7 445.58 лв. начислени по незаверен 

ГФО за 2021 г./ 

III. Други вземания 

Начален баланс - 311 001.57 лв. 

Краен баланс - 369 509.44 лв. 

Увеличение - 58 507.87 лв. /в резултат на по-голям размер на 

предоставени аванси и вземания от клиенти /. 

В отчетна група „СЕС" 

Начален баланс - 995 220.98 лв. 

Краен баланс - 2 148 692.42 лв. 

Увеличение - 1 153 471.44 лв. /в резултат на предоставени аванси към 

доставчици и получени средства по проекти от ЕС/. 

IV. Парични средства 

Начален баланс - 4 240 600.97 лв. 

Краен баланс - 6 765 690.93лв. 

Увеличение - 2 525 089.96 лв. /в резултат на получени средства по 

проекти финансирани от Европейския съюз и Фонд Научни изследвания/ 

В отчетна група „ДСД" 

Начален баланс - 231 568.55 лв. 

Краен баланс - 281 326.41 лв. 

Увеличение - 49 757.86 лв. / сумите са от банкови гаранции за участие 

в търгове и обществени поръчки, гаранции по изпълнение на договори и 

гаранционни наеми/депозити на студенти/. 

В. Задбалансови активи 

Начален баланс - 2 997 154.61 лв. 

Краен баланс - 2 995 637.40 лв. 

Намаление - 1 517.21 лв. /предимно от бракувани активи по 

сметка 9909/. 

Пасив 

II. Краткосрочни задъЛжения 
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кА ~ 

1 
Начален баланс - 1 479 430.69 лв.

1 

Краен баланс - 2 736 439.12 лв.

цвеличение - 1 257 008.43 лв. /в резултат на постъпване на финансови 

документи за задължения след крайна дата за разплащания в СЕБРА и 

получени средства по проекти от ЕС /. 

В отчетна група „СЕС" 

Начален баланс - 0.00 лв. 

Краен баланс - 960 331.81 лв. 

цвеличение - 960 331.81 лв. /в резултат на начислени задължения в 

края на отчетния период и приблизителна счетоводна оценка на незавършено 

СМР/. 

В отчетна група „ДСД" 

Начален баланс - 231 568.55 лв. 

Краен баланс - 281 326.41 лв. 

цвеличение - 49 757.86 лв. /в резултат на получени гаранции/. 

III. Провизии и отсрочени постъпления 

Начален баланс - 1 358 545.39 лв. 

Краен баланс - 1 530 708.34 лв. 

цвеличение - 172 162.95 лв. /в резултат на увеличение на сумата за 

провизии за бъдещи плащания към персонала за неползвани отпуски/. 

В отчетна група „СЕС" 

Начален баланс - 314 172.32 лв. 

Краен баланс - 258 516.94 лв. 

Намаление - 55 655.38 лв. /в резултат на неусвоени помощи и дарения/. 

В края на годината е извършен преглед на вземанията и задълженията, 

начислени са провизии на вземанията, просрочените вземания са отразени 

задбалансово. 

За неусвоените средства от помощи и дарения в края на годината са 

взети счетоводни записвания по корективните сметки. 

В. Задбалансови пасиви 

Начален баланс - 2 456 855.51 лв. 

Краен баланс - 5 489 522.93 лв. 

цвеличение - 3 032 667 42 лв. /в резултат на сключени договори с 

поети ангажименти за разходи през следващи отчетни периоди/. 
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УАСГ е изготвил оборотни ведомости за отчетни. групи 

I. "Бюджети", II. „СЕС" и III. "Други сметки и дейности". 

В отчетна група „СЕС" се отчитат сключените договори, 

финансирани от: 
- МОН - по ОП „НОИР" - проект „Студентски практики" фаза II и 

ЦРЧР - по програма „Еразъм+" на ЕС. 

- Софийски университет - по ОП „НОИР" проект „Чисти технологии за 

устойчива околна среда" /ЧТУОС/. 

- Софийски университет - по ОП „НОИР" проект „Наследство БГ" 

- МРРБ - по ОП „Региони в растеж" проект „Обновяване и 

модернизация на образователната инфраструктура в УАСГ" /ОМ-ОИ/. 

- Академия на МВР - по ОП „НОИР" проект „Подобряване и 

модернизиране на образователната инфраструктура на академия на МВР в 

партньорство с ВСУ Черноризец Храбър, УАСГ, Медицински институт на 

МВР" /ПМОИI. 

В тази отчетна група се отчитат и научно-изследователските проекти 

на Европейската комисия - URBINAT, ECHOES, FREEDAM PLUS, 
EQUALJOINTS-PLUS, BESMART и BUS-GOCIRCULAR. 

Отчитат се и проектите - S WARM и HURBE, финансирани от ЕС по 

програма „Еразъм+". 

В отчетна група "Други сметки и дейности" отчитаме операциите по 

сметката за чужди средства, по която посrьпват и се отчитат банковите 

гаранциии за участие в търгове и конкурси, обявявани от УАСГ и 

капитализираните ДМА, изписани на разход в групи „Бюджет" и ,,СЕС при 

придобиването им. 

Всички счетоводни сметки са в състояние преди годишно 

приключване. 

Преглед на сметките за разчети със салда към 31.12.2021 г. и други 

специфични за ВУ използвани счетоводни сметки: 

4010 - задължения към доставчици по фактури към м.12.2021 г., платени 

през 2022г. 

4020 - членски внос и направени застраховки за 2022г., както и преведени 

аванси към доставчици в отчетни групи „Бюджет" и ,,СЕС 

4040 - платен членски внос 2022г. 

4110 - вземания от клиенти/наематели . 
4120 - задължения по аванси /предплатени наеми/ 

4211 - начислени и неизплатени хонорари и заплати към 31.12.2021 г. в 

отчетни групи „Бюджет" и „СЕС" 

4213 - начислени лични ЗОВ върху неплатен отпуск за 2021 г., надвзети суми 

по ведомост и предоставени оборотни средства на касиери в студентски 

столове. 
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4230 - начислени разходи за провизии на персонала за неползвани отпуски 

през 2021 г. 
4241 - начислени стипендии, неизплатени до 31.12.2021 г. 
4252 - начислени стипендии, неизплатени до 31.12.2021 г. 
4254 - начислени вземания от прекъснали студенти към 31.12.2021 г. 
4352 - начислени вземания от дивиденти от ЕООД „УАСГ-ЦНИП" -50% от 

печалбата за 2021 г. 
4511 - ДДС за внасяне от м.12.2021 г., съгласно ДДС декларация. 

4512 - дължим данък върху приходите по ЗКПО, съгласно годишна данъчна 

декларация. 

4523 - в отчетна група „СЕС" - задължения от получени аванси по проекти. 

4545 - вземания за ТБО, след преизчисление от МДТ /Община Hхтиман/. 

4659 - сума за възстановяване на МОН, във връзка с лимит за осигурителни 

вноски. 

4682 - неизразходени средства от ЕС по проекти. 

4831 - в отчетна група „ДСД" - депозити на фирми във връзка с провеждани 

конкурси, гаранции за провеждане на rьргове по ЗОП, наем гаранции от 

наематели, депозити на студенти в ССОС за покриване на щети в общи 

помещения, съгласно вътрешни правила за ползване на студентски 

общежития. 

4885 - посrьпили средства на 31.12.2021 г. по банковата сметка на ССОС. 

4887 - просрочени вземания от наематели, просрочени съдебни вземания и 

платени депозити по договор. 

4897 - дължима сума съгласно съдебни решения. 

4917 - начислени провизии за вземания. 

4960 - начислен ДДС върху покупки. 

4961 - неполучени към 31.12.2021 г. дарения на услуги /СМР/. 

4970 - в отчетна група „СЕС" - коректив по задължения за получени аванси 

по проекти финансирани от ЕС. 

4971 - начислени задължения към доставчици към 31.12.2021 г. и 

приблизителна счетоводна оценка на незавършено СМР по проект. 

4973 - начислени задължения за хонорари към 31.12.2021 г. в отчетни групи 

„Бюджет" и „СЕС". 

4989 - начисляване на коректив за неусвоени помощи и дарения към 

31.12.2021 г., в отчетни групи „Бюджет" и ,,СЕС. 

5001 - средства по левова бюджетна сметка и сметка за чужди средсва. 

5008 - средства по бюджетна валутна сметка (в евро) по международни 

програми: образователни - Еразъм+ и научно-изследователски от ЕК. 

5013 - средства по транзитни и сметки за наличности на поделенията ССО и 

ЦНИП и транзитна сметка за постъпилите приходи от ПОС. 

5111 - отчетен мажоритарен дял /1 ОО%/ на УАСГ в капитала на ЕООД 

„УАСГ-ЦНИП" 

6087 - приписани разходи за наем на чужди ДМА. 

6098 - ДДС върху приходи за сметка на субсидия за хранодни, непризнат 

данъчен кредит. 

6451 - разходи за членски внос в страната. 
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6916 - отписано вземане за ЗОВ с изтекъл давностен срок. 

7171 - отчетено дялово участие във финансовия резултат на ЕООД „цАСГ- 

ЦНИП" 

7178 - отчетени приходи от дивиденти от ЕООД „УАСГ-ЦНИП". 

7180 - отчетен коректив от приходи от ЕООД „УАСГ-ЦНИП". 

7190 - съгласно ЗКПО - данък върху приходите от стопанската дейност. 

7198 - неустойки по договори и глоби и санкции за книги в библиотеката. 

7199 - отчетени приходи от продажба на тръжна документация, приходи от 

вторични суровини, приходи по изпълнителни дела и присъединителна 

вноска по КТД, начислена в приход на УАСГ. 

7200 - отчетени приходи от комисионни по договор. 

7277 - отчетени приходи от лихви по просрочени вземания от студентски 

наеми. 

7391 - кусови разлики. 

7400 - коректив на приходи за текущи помощи и дарения от страната във 

връзка с организиране на различни мероприятия. 

7402 - коректив на приходите от текущи помощи и дарения от ЕС. 

7450 - получени средства по проект на Национален иновацонен фонд към 

ИАНМСП с координатор „Смартком България" АД - № 1 ІИФ-02-12 НИФ- 

ИСММКОТ 

7522 - Трансфер от МОН по пар.32-30: 13 392 849.00 лв. 

Трансфер по пар.61-01: 510 594.51 лв., в т.ч.: 

76 131.25 лв. - Фонд „НИ" 

8 207.94 лв. - Сц 

426 255.32 лв. - БАН 

Трансфер по пар.61-02: (-) 7 500.00 лв. - БАН 

Трансфер за ОВ по пар.69-00: 5 152 976.00 лв. 

Отч.група „Бюджет" К-т с-до 7522: 19 048 919.51 лв. 

Отч. Група „СЕС" К-т с-до 7522: 63 103.74 лв. 

Общо за с-ка 7522: 19 112 023.25 лв. 

7532 - в отч. група „СЕС" - 2 734 044.81 лв. 

-получени суми по ОП „НОИР" -(+) 1 482 475.58 лв.; 

-получени суми по ОП „РР" -(+) 1 049 684.16 лв.; 

-по програма "Еразъм+" -(+) 201 885.07 лв., /получени -(+) 227 464.59 лв. и 

възстановени на ЦРЧР -(-) 25 579.52 лв./ 

в отч. група „Бюджет" - 63 103.74 лв. - изразходвани/възстановени 

средства за сметка на УАСГ: 

-по програма "Еразъм+" - възстановени -(+) 9 671.63 лв. 

-по проект SWARM - самоучастие -(-) 3 081.59 лв. 

-по проект ECHOES - възстановени -(+) 25 472.56 лв. 

-по проект EQUALJOINTS-PLUS - възстановени -(+) 3 487.89 лв. 

-по проекти по ОП „НОИР" - самоучастие -(-) 8 850.14 лв. 

-по проекти по ОП „РР" - самоучастие -(-) 89 804.09 лв. 

Общо за с-ка 7532 : 2 670 941.07 лв. 
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7600 - прехвърлени материални активи и приключване на сметка 450 
ВУиССОиЦНИП. 

7601 - прехвърлени ДМА от отчетна група „СЕС" в ,,Бюджет, след 

придобиване. 

7602 - прехвърлени гаранции и депозити с изтекъл давностен срок от отчетна 

група „ДСД" в „Бюджет" 

7609 - закупени книги за библиотеката, отчетени в сметка 2204 в отч.група 

„ДСД"• 
7682 - приписани разходи върху чужди ДМА, собственост на АГКК. 

7915 - отписани възнаграждения с изтекъл давностен срок . 
7992 - завеждане на ДМА по сметка от гр. 20 -при достигане на стойностния 

праг, след основни ремонти. 

НАЧАЛНИК

/В.Младенова/ 

РЕКТОР: ~ 
/проф.д-р инж.Иван Марков/ 
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[Седалигце и адрес) ~ Web-ддрсс 

ОТЧИ;Т ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛИЕПИЕ 

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства 

ПА УАСГ 

код 1~sx ј 1716 

e-mail 

ГОДИПА 

IСьм 31.12.2021 r. 

2021 

(в хил. лв) 

П О К А 3 А Т Е Л Н 

БЮДiКЕТ - 

ОТЧЕТ 

31.12.2021 г. 

БЮДЖЕТ - 
ОТЧЕТ 

31.12.2020 г 

Смегки за сред- 

сгва от Еврo- 

пейския м.юз - 
ОТЧЕТ 

31.12.2021 г. 

Смепа за сред- 

агва от Евро- 

пейскин сьюз - 
О'гЧБт 

31 12.2020 г 

Сметки за чуиo- 

ди средства - 
ОТЧЕТ 

31.12.2021 г. 

Сметюз за чуж- 

ди средства - 
ОТЧЕТ 

31.12,2020 г. 

оsщо клсов 
ОТЧЕТ 

31.12.2021 г. 

оsщо клсов 
ОТЧЕТ 

31.12.2020 г. 

iai (1) ;2ј f4 (5) (6) (7).(1)+(3)-+(5) {8}=(2)~(4)+(б} 

А. пrиходи, помощи идАrЕнии 

1. Пьстьплеххя от зекущи приходи 

L Hpuxonu от данъци и ьсиryрителни вноски 

2. Пlхrходв от такси и вноски г

в лnа. ярыrп4и от вивски 

3_ Приходи от адмииистрвгявии гдоби, оанюlни и наказателхи лихви 1 11 1 11 

4_ Петхи ириХрди от прддажби на уСпуги, стоки и пррдукщиг 2 598 2 459 2 598 2 459 

5. ПрихюдW от наеми 2 041 2 046 2 041 2 046 

6. Прюсодн от концесии и лицензии за ползване на публичнв активи 

7. Приходи от лихви 8 8 8 8 

8. Прнхрдн от дивиденти и дялово участне 89 29 ~ 89 29 

9. Другн тскуцщ прюютН и рrдлнзираин курсови разлики 34 22 ~ 34 22 

Общо за група I. Помъплеиия от текуиlв приквлн 4 773 4 574 4 773 4 574 

П. Реализация на нефинансовн акгиви и конфискуванн средства 

1. Продажба на земя 53 53 

2_ Продажба на други нефикановви дътniрв3fнн акгявв 

3. кодФисs, ерерВстев и npnl[нвбн на конфисвуеани в от залог xqф,xR. вкпгви 

Общо за група П. Реализация на неФннах. акгиви и ьрибиеw. cpeнtrxn 53 
♦ 

53 

Ш. Вхесех ДДС в др. даиъци e1v пlюалжбіnс и иирекгии за пвсъплепня j 145) i 891 (145) ( 891 

вле v. eyrrcieид1jC (112) 49) 
-- -- -- 

(172) (49 

виесен дwгък ту нриrвдыте оrп сяю►юмывт дейхоqм (23) 40) (23)

внгсгна друrц д(пгоуь, rrюксн и еwгосГі-U H1 лродііжбяте 

— 

IV. Пистъпления от твстрахаватслни обезщетения ~ 1 1 

V. Приходн от помощи и дарения 

1, Помощи и дврения от Евроле0ския съюз 97 217 

16 

97 217 

2. Други помощи и двренниг от чужбниа 39 39 

3. Други безвъзмездно ппвучwвг срсасгд по меs¢qивратw вдрутн прогрвrи 30 1 31 16 

4_ Помощи в дареньи от tграхвтв 34 . 46 34 46 

Общо за група V. Прнадди от помощи и дарения 65 85 98 233 162 388 

А. ОБЩО ПРИХОДи, ПОМОЩИ и ДАРЕПИЯ 4 694 4 622 98 233 4 791 4 855 

Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАИЕ НА ИЕФИИАПСОВИ AkTHB11 
I. IIлащахия за текущи нелихвехн разходи 

1. Разходи за ицtрьжка - нефтэвисовн позиции 

V

3 679 3 164 30 
1 

29 
1 

214 

3 709 3 193 

2, Разходи за застреховане и другн фииаииови усдугн 111 22 111 23 

3, Платени данъци, такси и админвстративни санкции 378 362 1 379 362 

4. Разходи за вьviцрвждения ха гкрсапал ~ 13 738 12 148 309 14 047 12 362 

5. Разходи за осигурнтс.внв вноски 2 424 2 190 41 31 2 465 2 221 

Общо зв груяа L Плащаниº за текхщи не.анхвеии разгвди 1 20 329 _ 17 886 382 275 20 711 18 160 



П О К А 3 А Т Е Л И 

БЮД 

ОТЧБ"1" 

31.12.2021 г. 

БЮJрКЕТ - 
ОТЧЕТ 

31.12.2020 г. 

Сметки за сред- 
сгва от Евро- 

пейския rьюз - 
ОТЧЕТ 

31.12.2021 г. 

Смепи за сред- 
ства от Евро- 

пейскхя сыоз - 
ОТЧЕТ 

3112.2020 г 

Смепси чvжo- 
ди с а- 

ОТЧ т

31.12.2021 г. 

Смстки за чуж- 
ди оредства - 

ОТЧЕТ 

3t12.2020 г. 

оsщо клсов 
ОТЧЕТ 

31.12.2021 г. 

оsщо касов 
ОТЧЕТ 

31122020 г. 
(а) 11 i'і i31 14l (5) (6) (7}ql}+(3)а(5) (8)(2}4-(4)+(6) 

П. Плащвхия за придобиваие на иефинансови дьлготрайни акгиви 
1. П}вlдобиваис на земя 

523̂
-- 

247 2, Прн,добнврие на други дълговхтрни маприатtи акптви 1 137 1 040 1 660 1 287 
3. Прндобиввне на вематсриапни льлготрвйнх активи 1 4 33 ( 38 
4. Натo-прирвrг на държавиня резсрв и ниryвуване на земедел- пррдукгwа — 

в Т. ч. мiстт пиенгы от рсгLгыsация на Мцьам.сжнюr резігlяг (-) --- 
— 1 661 1 325 Общо за rpyna IL Плащахия за на нсфынансовв дьлгвтрдiнх акгиви 523 252 1 137 1 073 

Ill. Плащавия за разходн за лихви 
1. Разходи за лихви по банкови заеми и дъ(rкввнв (общюккв) ценни кхижа 

l 2. Разходи за лихви по друти заеми и дългове 0 ~ 
Общо за група ПL Плащания за раподн за лихвн 0 1 
IV. Трахсфери кьм домакииства 
1. Осиryригеiпfи плащвния и друsн sвкупw тряі 1 580 1 562 246 403 
2. Капигалови траксферн към домакинства 
Общо за груна 1V. Трансферн кьм домакинства 1 580 1 562 246 403 
V. Субсидии и капнталови трансферв 
1. Текущи еубсидяи и траисфери кьм други лиця 
2 Капитадови трыrcфсlпi към другн лица 
Общо за гррпв V. Субсидвм и капиталови трахсферн 

Б. ОБЩО РА3КАДИ и ПРИДдБИНАИЕ нА NEФFNIANCOBN АК-РИВИ 22 432 19 700 1 765 1 751 
н. тРАПСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕИЯ ЗАЕМИ 1И/У 6ЮJpIC. ОРГАПИЗАЦИЙ 
1 трапсфrри мсжду бюджетии вргацызацви (нето) 18 986 17 356 2 797 1 471 
2. Вреиапы безлихвени заеми междv бюджеми орrанизгиFни (xero) ~ 
В. ОБ[ЦО ТРАВСФЕРN И ЗА£1НН м!У SiOД7кSTSB QРГАНЯЗАI[NH 18 986 17 з5t. 2 797 1 471 ~ 

1 

Г. Бюджетно салдо: ,~ефицит (-) / нзлитък (+) = (А.- Б.+В.) 1 247 2 278 1 130 (47) 

Д. Финавсхране на бюджетвото салдо (Е. + Ж. + З. - И.) {1 2471 (2 278 (7 ззиl 47 

Е. ОПЕРАЦИЙ С ФЧИАЙСОВИ АIСГИВН 
1. Qридобаване и реалмпмрвие на дялове, акцин и уvасгия 
1. Прпдобиввне на дялове, вкции и уеаатна в преlтрхктня (-) 
2. Постьпления от ревлнэациа и пркввтязazlия на далпвс, вющии и учнеtм - 

06xtn л rpynu L Придабиваме и ргяјтvіраве ua дяловq акции и rrастив 
11. Пргдосгавеии заеми, вътмадиа фих. помощ и якгхвирдни гяряхции 
1. Предостаасчги заеми и възмездна фітансова помощ (-) 
2. fбовуvеим погашення по nlклпстаам заеми и вьзмаwги фин поиощ (+) - 
3. Плящаиия по акгиви}+вцн rsранции - главнвцх по гарантирwи звеми — - 

- 

4. възстановени сvми по алпiвssрвнн гарвiіiiин - главиици 
- 

4)бв¢о за грьив 11. Предопввгив fкмм, възмезднв фнн, помощ и лрви ~ 
IIL Другн операции с финахсови акгиви 
1. Пего-огкlтш+и с друrи ценни книхса и фин. акпави (кет-менхджмъиг) 

104 0 г 

_ 

(0) 2. Дрvгн ткращ+н с фхзwiмдвн вктввв (исто) ~ 
Общо за іpvna 1I1. друrи оперяцнх с фхивисовн активх I0> :0 0 ~ 

Е. ОБ111П ОПЕРАi1ПП С ФIIHAHCOBN АIГСПВП i01 0 (0) {0) 

' ~ J 
.л 



П О К А 3 А Т Е Л И 

БЮ 
Q~ 

31.12.2021 г. 

БЮДЖЕТ - 
ОТЧЕТ 

31.1г.г0г0 г 

Сметки за сред- 

сгва от Еврo- 

пейския сьюз - 
ОТЧЕт 

31.12.2021 г. 

Сметки за сред- 
ства от Евро- 

псйскня сыоз - 
ОТЧЕТ 

з 1.1г г0г0 г. 

Сметки Чуж- 
ди ¢ 

р 

I 31.12.2021 г. 

Сме►юi за 'ryж-

ди средства - 
ОТЧЕТ 

31.1г.г020 г, 

ОБ1ЦО КАСОв 

ОТЧЕТ 

31.12.2021 г. 

ОБЩО КАСОВ 

ОТЧЕТ 

31.12.2020 г. 
(а) (1) (2) (з, (4) (5) (6) (7)=(1N(3Ж5) (в~(2)'{4)з1ы 

Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИИАИСОВИ ПАСИВИ 

L Емитираии дьрпвхи (общихски) цеххи книжя i _ 
1, Постъпления от емисии на дъlгвгавни (общински) цеини книжа (+) 

__ 

2. Погашехия по емисив на държавни (общински) ценни книжа) (-) 
Общо за трупа 1. Емитирани дъраивхи (общииски) ценхн книжа 

Й. Заеми от баики и другн лица 

L Получени баюсовн и други заеми (+) 
2. Погашехия по получьснн банкови и другН заеми (-) 

Общо за група И. Заеми от бахки и другн лхца 

Ш. Финахсирахе чрез финансов лизинг и п.рговски кредит 

1. Падучено финажиРане по ф.-инаисов лизинг и тьрговски крсдит (+) _ Г _ 
2, Пш•ашення по финаиsов лизивг и п,рговски крWыт (-) 
Общо за група Ш. Фйнамснраиr чрез фив, лизинг и търгввскн л-рсдит 
IV. Други onepauuu c фихансови пасиви 
1. qпsрвщги с чувrnн средства (хето) г 1/ 1 

I 

50 64 49 64 
г. Друго финансираие - операшіи c пасиви (нето) 
Общо за гpvtu 1V. Други операции с финвнсовн пасхви (1) 1 ~ 50 64 49 64 

Ж. ОБЩООIIЕI'АЦНИ С ФИЙАИГ4ВИ ЙАСИВН (1 1 50 64 49 г 

З. ИЕТО-РАЗЧЕтИ И ОПЕРАЦИИ 

1 Неrиаперанни за сметка на средствд от Европейския еъюз 
(47~ (1 130) 2. Охервщtи за сметка на други бюджетв, смеnси и фондове 1 130 47 

41 3, Друrи ыего-рвзчrгн и опервции на бюджетхи о1д•дгхс;вiры 149 41 149 
4. Разликн от аакрьглехия в хнп. лв. (+/-) 
з. оsщо ИЕто.rлзЧЕТи я дРхгв оnЕеАднн 1279 s1 i30 47 • 14 э 
Ч. ИЗМЕИЕИИЕ ИА ПАРИЧИИТЕ СРЕДСТВА 

1. Паличноспг на пвричюi ередсtва в началото на отчезнха лервод 4 241 1 968 232 168 4 472 2 136 

2. Преоовіііа на наммносзм в чущавстриви вввугв в йруМ на огкпвгв пергпр 

3. Паличиости на парпчин средсrва в крвл на отчеiния псриюд б 766 4 241 
- 

281 232 7 047 4 472 
И. ИЗМЕИЕЙИЕ ИА ПАРПЧИИТЕ СРF,ДСТВА (3. - 1.. 2.) 2 525 2 272 _ 50 .64 2 575 2 336 

К. ДРУГИ ИЗМЕИЕИИЯ - АКРЕДИТИВПИ И ДРУГИ СМЕТКИ 

1, Паличности по вкредитяви и другуt сметки в началото на пернода 

, 

2. i(реМlхви на ардwпиви и друга сиепы в чуаtв, валуга в ври на nqпwtw -_ - 
3. Наличнооти по акрсдипіви и д[руге сме•гюз в крвw на псриода 

fG ДРУГП ИЗМЕИЕИИЯ - АКFЕД![тНВИИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3: 1. 2.) 

~ Л. ИЗМЕИЕНИЕ ИА вСЙЧКИ ПАРЙЧИЙ CPF;;l,СТВА 1{1. + К.г 

Дата: 31.122021 г ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ_ 

ФинансОв Отчет, Отиосно к0йто Сметната папата е издапа 

ояитен доклад N! ООО4.О. L 0т О U920е4 

Рьковадител на nцю'ген sкип 

ДиректОр на дирекция:  .~.~ 

2 525 2 272 г 50 641 2 575 2 336 

t 



УНИВЕРСИТЕт 
ПО АРХИТЕКТУРА 

С

СТРОИТЕпСТВо 
И ГЕОЛЕ3ИЯ 

бул."Хр. Смирненски" №1, София 1046, Р. България 

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63 
е-mai1: aceadm@ uacg.bg; http:/1www.uacq.bq

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

Относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от 

Европейския съюз и на сметките за чужди средства на УАСГ за периода 
01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. 

Отчетьт за изпълнението на бюджета, на сметките за средства от 

Европейския съюз и на сметките за чужди средства на УАСГ към 31.12.2021 г. е 

разработен съгласно ЗПФ, ЗВО, ЗДБ и ПИЗДБ за 2021 г., на основание ДДС №20 

от 2004г. и издадените през следващите години писма и указания по отделни 

въпроси, свързани с бюджетните организации, на основание на ДДС 
№ 07/31.12.2021 г. на МФ и писмо на МОН № 9104-1 /05.01.2022г. до ДВУ. 
Годишния финансов отчет на УАСГ представлява сбор от отчети, както следва: 

Отчет: Б-3 

1. Дейности обобщени в Отчет Б-3: "Академии, университети и висши 

училища", "Студентски общежития", "Студентски столове", 

"Научноизследователско дело" и научни изследвания в областта на 
образованието". 

Отчети: Сметки за средства от Европейския съюз /СЕС/ 
2. Отчет СЕС- 3- КСФ за сметките от Европейския съюз на бенифициенти 

на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд по дейност 
„Академии, университети и висши училища", 

3. Отчет СЕС - 3- ДЕС за други средства от Европейския съюз по дейност 
"Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина". 

Отчет: Б-3 с код 33-ДСД 
4. Отчет Б-3 с код 33-ДСД за касовото изпълнение на операциите и 

наличностите по сметките за чужди средства. 

Отчетите са придружени с редица разшифровки по отделни показатели. 

По отчет Б-3: 
В дейност "Академии, университети и висши училища" са обобщени 

касовите отчети на ВУ и Центърът за научни изследвания и проектиране, като 
звено в структурата на УАСГ, което извършва част от научно-изследователската 
и стопанска дейност на УАСГ. В бюджета на УАСГ влизат и редица други звена, 
помощни при осъществяване на дейността и присъщи за нея. Приходите и 
разходите по тях влизат в общия бюджет и не са обособени като самостоятелни 
дейности. Такива са "Ценгьр за електронно и следдипломно обучение", "УСБ" и 
др. 
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В дейност "Научноизследователско дело" са действащите проекти по Фонд 

"Научни изследвания": 

- Договор за финансиране на научни изследвания на АФ -ДФНИ Е02/20 от 

2014г., приключил 2017 г. и очаква верификация, 

- Договор на ХТФ - КП-О6-ОПР О3/9/18.12.2018г., 

- Договор на ГФ - КП-О6-МНФ/48/16.12.2019г., 

- Договор на ХТФ в сътрудничество със СУ - ДН 19-15 /20.12.2017г., 

Договор на ХТФ и СФ в сътрудничество с БАН - ДО1-363/17.12.2020- 

продължение на ДО 1-322/2019 и на ДО 1-230/06.12.2018, 
- Договор на ХТФ с HHC npu СУ- 7195755/23.09.2020г., 

- Договор на ХТФ - КП-О6-ДО 02/1/20/28.09.2020г., 

- Договор на ХТФ - КП-О6-Русия 8/1 1 . 12.2О2Ог. 

и от други организации: 

- Договор по проект „Национален геоинформационен център" с водещ партньор 

НИГГГ БАН - ДО1-404/18.12.2020г., 

- Договор по проект на Национален иновацонен фонд към HAHMCH с 

координатор „Смартком България" АД - № 11 ИФ-02-12 НИФ-ИСММКОТ 

В дейност "Приложни научни изследвания в областта на образованието" 

се отчитат одобрените проекти, след проведен конкурс за финансиране на 

научноизследователски разработки със средства от субсидията за присъщата на 

висшето училище научна дейност и издаване на научни трудове за 2021 г. 

По отчети Сметки за средства от Европейския съюз /СЕС/: 

Отчетна форма КСФ с дейност "Академии, университети и висши 

училища" включва: 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" с 

проекти: „Студентски практики" - фаза II, „Наследство БГ", „Чисти технологии 

за устойчива околна среда" /ЧТУОС/ и ,,Подобряване и модернизиране на 

образователната инфраструктура на академия на МВР в партньорство с ВСУ 

Черноризец Храбър, УАСГ, Медицински институт на МВР" /ПМОИ на Академия 

на МВР/. 

Оперативна програма „Региони в растеж" с проект „Обновяване и 

модернизация на образователната инфраструктура в УАСГ" /OM-OH/. 
Отчетна форма J[F,C с дейност "Международни програми и споразумения, 

дарения и помощи от чужбина" включва проекти по програмите: „Еразъм +" и 

научноизследователски проекти финансирани от Европейската комисия: 

URBINAT, ECHOES, FREEDAM PLUS, EQUALJOINTS-PLUS, BESMART и BUS- 
GOCIRCULAR. 

Съгласно указанията на МФ се изготвя и отделен отчет за касовото 

изпълнение на операциите и наличностите по сметките за „Чужди средства" 

Отчет Б-33, където постъпват сумите от банкови гаранции за участие в rьргове и 

обществени поръчки, гаранции по изпълнение на договори и гаранционни 

наеми/депозити на стуценти. 
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Бюджегьт на УАСГ беше приет от Академичен съвет на 10.02.2021 

Във връзка с представянето на информацията за поетите ангажименти и 

възникналите нови задължения към 31.12.2021 г. се извърши анализ и оценка. 

През м. декември 2021 г. след проведена процедура по ЗОП за Инженеринг за 

изпълнение на мерки за енергийната ефективност, ремонт и обзавеждане на 

сградата на студентско общежитие - блок 6 1 Б на УАСГ се сключи договор под 

условие без осигурено финансиране с отложено изпълнение, за който е поет 

ангажимент на стойност 4 780 872.00 лв. Поетите и неизпълнени ангажименти и 

възникналите нови задължения за разходи към 31.12.2021 г. ще се реализират в 

следващи отчетни периоди. 

Със ЗДБРБ за 2021 г. за УАСГ е определен максимален размер на 

задълженията към доставчици в размер на 246 хил. лв. Наличните задължения към 

доставчици към 31.12.2021 г. са в размер на 252 хил. лв. превишаването в размер 

на 6 хил. лв. се дължи на начислените по корективни сметки в м. декември 2021 г 
разходи към доставчици по фактури издадени през м. януари 2022г. 

През 20 1 5г. с решение на Академичен съвет и на основание Учредителен акт 

беше създадено юридическо лице „УАСГ-ЦНИП" ЕООД, с едноличен собственик 

УАСГ. В отчетния период са получени начислените дивиденти за 2020г. в размер 

на 89 хил. лв. и са начислени дивиденти /50% от реализираната печалба за 2021 г./ 
в размер на 7 хил. лв. 

НАЛ - 3 Наличности по сметки 

Наличностите се състоят от средства на Висшето училище в БНБ, по 

бюджетна сметка в лева, сметка за чужди средства в лева и бюджетна сметка в 

евро. Бюджетната сметка в евро обслужва програмата „Еразъм+" и всички 

проекти финансирани от Европейската комисия с партидност. 

Сметките на структурните звена Сектор „СС" и ,,СО, и Ц1-uП се обслужват 

от УниКредит Булбанк. 

Наличности към 31.12.2021 г.: 
- бюджетна сметка в лева - 5 911 368 лв. 

- сметка за чужди средства - 281 326 лв. 

- бюджетна сметка в евро - 854 323 лв. 

по ОТЧЕТА Б-3 Бюджет 

На основание Указ № 262/02. 1 2 .2020г. за изпълнение на държавния бюджет 

на РБ за 2021 г. е утвърдена субсидия за УАСГ в размер на 17 983 000 лв., 

съгласно чл. 91 от ЗВО. Към 31.12.2021 г. са извършени корекции по 

самостоятелния бюджет на ВУ както следва: 

- в увеличение на основание протокол № 29 на НЦИД относно регистъра на 

студентите - 9 591 лв. 

- в увеличение на основание ПМС 408/23.12.2020г. - средства за обслужване 

на ПОС устройства - 9 533 лв. 
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- в увеличение на основание HMC 202/23 .06.2021 г. - средства за физичёска 

активност, спорт и спортно-туристически дейности - 13 760 лв. 

- в увеличение на основание ПМС 212/01.07.2021 г. - средства за 

допълнителни стипендии на докторантите - 52 437 лв. 

- в увеличение на основание HMC 283/19.08.2021г. - средства за защитени 
специалности ЗВО чл. 95, ал. 7 т. 8- 6 329 лв. 

- в увеличение на основание HMC 3 70/04.11.2021 г. - средства за издръжка на 

обучението и за стипендии - 471 175 лв. 

Актуализираната субсидия за УАСГ към 31.12.2021 г. е в размер на 18 545 825 лв. 

Към 31.12.2021 г. по пар. 32-30 получена субсидия - 13 392 849 лв. и по 

пар. 69-00"Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци" - 5 152 976 лв. 

Възстановена на МОН е сумата 100 431 лв. по пар. 89-03 , дължима от 2020г. 

Това са разликите между заявените лимити за осигурителни вноски и данъци по 

месеци, и реалното изпълнение. 

Вътрешни трансфери за разходи в рамките на поделенията ССОС и ЦНУIl1- 

3 030 652 лв., отчетени по пар. 66-00. 
Патурални показатели по отчет - 643 щ.бр., в т.ч.: 

ВУ - 567 
Студентски общежития - 59 
Студентски столове - 15 
ЦПИП - 2 

По приходната част на отчет Б-3 

Приходите отразени по пар.24-04 "Продажба на услуги, стоки и продукция" 

представляват 55% от всички приходи. Пай-голям относителен дял в тях имат 

таксите за обучение на студенти и докторанти, които са 50% от всички приходи. 

Приходите от студентски такси са съсредоточени главно в два отчетни периода - 
първото и третото тримесечие. През отчетния период са отчетени и приходи 

съгласно сключен договор за сътрудничество при провеждане и реализация на 

магистърска програма. В разшифровка към отчета са отразени всички останали 
приходи, а именно: Приходи от такси за КСК, приходи от Ценrьра за електронно 

и следдипломно обучение, приходи от продажба на учебници, приходи от 

нощувки в студентски общежития, приходи от нощувки в учебни бази, приходи 

от столове/на нетна основа/, приходи от продажба на стоки и материали, приходи 

от спортни услуги, приходи от договори с външни възложители, научни журита, 

приходи от административни такси за не студенти, приходи от услуги - 
техническо обслужване на зали и приходи от спонсорство и реклама. 

Приходите от наеми на имущество се отразяват по пар.24-05, където са 

включени приходи от отдадени свободни площи под наем в размер на 736 452 лв. 

и приходи от наеми в студентски общежития в размер на 1302 611 лв. 

Представляват 43% от всички собствени приходи. Към 31.12.2021г. 

просрочените вземания от наематели са в размер на 19 988 лв., за някой от тях 
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има заведени съдебни дела. Просрочените вземания за студентски наеми са в 
размер на 225 610 лв. 

Пар.24-19 - приходи по договор за комисионна такса с Банка ДСК, във 

връзка с превод на трудови възнаграждения. 

Пар.28-02 - неустойки по договори с наематели и студентски наеми. 
Пар.36-19 - приходи от продажба на тръжна документация, вторични 

суровини, възстановени суми по съдебни вземания и присъединителна вноска по 
КТД. 

Пар.37-01 - отчита се внесения ДДС към НАП. 

Пар.37-02 - отчита се внесения корпоративен данък в размер на 3%, върху 
приходите от стопанска дейност. 

По пар.45-01 - се отчитат всички получени парични дарения, включително 

свързаните с изплащане на целеви стипендии и награди, на базата на сключени 

договори. 

Пар.47-43 - са отчетени приходи по проект на Национален иновацонен фонд 
към ИАНМСП с координатор „Смартком България" АД - № 11 ИФ-02-12 НИФ- 
ИСММКОТ 

По разходната част на отчет Б-3 

Най-голям относителен дял имат разходите за дейност „Академии, 

университети и висши училища", след това „Студентски общежития", 

„Научноизследователско дело", „Приложни научни изследвания в областта на 

образованието" и „Студентски столове". 

Заплатите на персонала нает по трудови правоотношения отнасяме по 

пар.01-00. Делът на изплатените разходи за работни заплати в общите разходи на 

УАСГ е 58%, без осигурителните вноски. Изплащат се 1 ОО°/о в рамките на 

календарния месец. 

Изплатените разходи по пар.02-00 са 3°/о от всички разходи. Тук отчитаме 

възнагражденията на хоноруваните преподаватели, хонорарите на 

преподавателите от Центъра за електронно и следдипломно обучение, хонорари 

за научни журита, хонорари по kCk и др. През отчетния период се изплатиха и 

начислените по корективна сметка в края на 2020г. възнаграждения на 

преподавателите наети по извънтрудови правоотношения/хонорувани/ за зимния 

семестър на учебната 2020/2021 г. 
По пар.05-00 „Осигурителни вноски от работодатели" продължава да се 

прилага схемата за централизираното им разплащане, съгласно разпоредбите на 
пар.26 от ЗДБРБ за 2006г., /От 2013г. включително и данъкът по ЗДДФЛ/. 
Осигурителните вноски са 11 °/о от всички разходи. На всички начислени 

възнаграждения /трудови и извънтрудови/ текущо се начисляват полагащите се 

осигурителни вноски и данъци, които се удържат от субсидията и се отчитат по 

пар.б9-00"Трансфери за поети ОВ и данъци". 

Изплатените средства за издръжка се отчитат по отделни подпараграфи на 

пар.10-00. За отчетния период те са 17% от всички разходи на УАСГ. 
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По пар.19-00 се отчитат платените суми във връзка със задълженията на 

УАСГ по Закона за местните данъци и такси - Данък върху недвижимите имоти 

- за Сектор „Студентски общежития" и частта от свободните площи отдадени под 

наем за Висшето училище, Такса битови отпадъци - съгласно избрания от 

Висшето училище по-икономичен начин на плащане, на брой съдове и др. 

По пар.29-00 се отчитат лихви за просрочени задължения към доставчици и 

други местни лица. 

По пар.40-00 се отчитат определените средства за стипендии, съгласно 

ПМС№ 90, № 103, №228 и HMC 212/01.07.2021 г. Представляват 7% от всички 

изпълнени разходи. Същите се усвояват съгласно вътрешни правила и с решения 

на Комисия. Отпускат се стипендии, помощи и награди, във връзка с постигнати 

резултати в учебната и научна дейност на студентите, и участието им в 

студентски мероприятия. По този параграф отчитаме и изплащането на 

стипендии, по договори за дарения. Средствата са целеви и при остаrьк в края на 

отчетния период, същия се усвоява в следващия отчетен период. 

В пар.42-00 се отчитат изплатените награди на студенти по организирани 

вътрешни конкурси, облагаеми по чл.44а, ал.1 и ал.2 от ЗДДФЛ, за сметка на 

целеви средства. 

В пар.46-00 се отчитат разходи за членство в международни и други 

организации, съгласно предложения от факултетите. 

По пар.51-00 се отчитат основни ремонти: 

- дейност 341 „Академии, университети, висши училища" - основен ремонт 

на покриви на сградите на УАСГ. 

По пар.52-00 са отчетени следните разходи: 

- дейност 162 „Научноизследователско дело" - атомно-силов микроскоп и 

1бр. лаптоп и Изготвяие на предпроектио проучваие и идееи 

иивестициоиеи проект за изграждаие и оборудване на лабораторен 

комплекс по сеизмичио ииженерство. 

- дейност 336 "Студентски столове" - 1 бр. компресор. 

- дейност 341 „Академии, университети, висши училища" - закупуване на 

1 бр. компютърна конфигурация, 46р. твърд дисi., 8бр. климатици, 1 бр. 

бариера, 2 бр. хидравличен крик, ръчна помпа, доокомплектоване на 

снимачна техника и осветителна система. 

- дейност 349 „Приложни научни изследвания в областта на образованието" 

- 226р. лаптопи, ббр. мултимедийни проектори, 46р. монитори, 26р. сонди 

за измерване,l бр. универсална лабораторна муфелна пещ, 1 бр. екстензивен 

зелен покрив, 76р. компютърни конфигурации, ] бр. 3D принтер, 3 бр. 

плазмен почиствач, 1 бр. стенд, 1 бр. ръчна система за подаване на газ към 

муфелна пещ, 1 бр. хексакоптер и 1 бр. мобилна система за симулиране на 

смущения. 

По пар.53-00 са отчетени следните разходи: 
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дейност 341 „Академии, университети, висши училища" — MICROSOFT- 
OFFICE 365. - 

Трансфери отразени по пар.61-01 — (+)510 595 лв., представляват 
финансиране по: 

Договор ДО 1-363/2020г. от БАН —(+)26 255 лв. 

Договор по проект „Национален геоинформационен център" от водещ 
партньор-НИГГГ БАН №ДО 1-404/18.12.2020г. —(+)400 000 лв. 

Договор КП-О6-ОПР 03/9/2018 от ФНИ —(+)60 000 лв. 

Договор ДФНИ Е02/20/2014г. от ФНИ —(-)3 868 лв. 

Договор КП-О6-Русия 8/1 L.12.2020r. от ФНИ —(+)20 000 лв. 

Договор 7195755/23.09.2020г. c HHC при СУ —(+)8 208 лв. 

Трансфери отразени по пар.бl-02 — (-)7 500 лв., представляват 

финансиране на партньор-ИФТТ-БАН по ФНИ. 

Трансферите от Бюджет за СЕС отразени по пар. 62-02 —(-) 63 104 лв.: 

- За отчет СЕС — КСФ —(-)98 654 лв 

по ОП „Региони в растеж" проект „Обновяване и модернизация на 

образователната инфраструктура в УАСГ"/ОМ-ОИ/ —(-)89 804 лв. 

по ОП „НОИР" по проект „ЧТУОС" —(-)4 166 лв. 

по ОП „НОИР" по проект „Наследство БГ" —(-)3 987 лв. 

по ОП „НОИР" по проект „ПМОИ на Академия на МВР" —(-)697 лв. 

отчетени огледално в отчетна група СЕС- КСФ по пар. 62-01 (+)98 654 лв. 

и 

- За отчет СЕС — ДЕС —(+)35 550 лв. 

по Програма „Еразъм +" проект ERASMUS-MUNDUS —(+)9 672 лв. 

по Програма „Еразъм +" проект S WARM —(-)3 082 лв. 

по Проект ECHOES —(+)25 472 лв. 

по Проект EQUALJOINTS-PLUS —(+)3 488 лв. 

отчетени огледално в отчетна група СЕС- ДЕС по пар. 62-01 (-)35 550лв. 

Сумата е резултативно остатъчна величина. 

Операции с финансови активи и пасиви 

отразени по пар. 88-03 (+)1 130 213 лв.: 

- За отчет СЕС — КСФ —(+)1 162 903 лв.: 

по ОП ,,HOHP —(+)39 243 лв. по проект „ЧТУОС" 

по ОП „НОИР" —(+)76 648лв. по проект „Наследство БГ" 

по ОП „НОИР" —(+)14 265 лв. по проект „Студентски практики" 

по ОП „НОИР" —(+)27 024 лв. по проект „ПМОИ на Академия на МВР" 

по ОП „Региони в растеж" —(+)1 005 723 лв. по проект „Обновяване и 

модернизация на образователната инфраструктура в УАС r /OM-Ou/. 
отчетени огледално в отчетна група СЕС — КСФ по пар. 88-03 (-)1 162 903 лв. 

и 
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- 3а отчет СЕС - ДС -(-)32 690 лв. : 
по Програма „Еразъм +" - (-)15 356 лв. 

по договори финансирани от Европейската комисия: 

URBINAT - (-)57 856 лв., 

FREEDAM PLUS - (-)9 595 лв. 

BESMART - (+)37 955 лв. 

BUS-GOCIRCULAR - (+)37 634 лв. 

ECHOES - (-)25 472 лв. 

отчетени огледално в отчетна група СЕС - ДЕС по пар. 88-03 (+)32 690 лв. 

Сумата е резултативно остатъчна величина. 

Друго финансиране 

Пар. 93-10 (-)661 лв. в т.ч.: (-)361 лв. начислени здравни осигуровки на 

служители в неплатен отпуски и(-)300 лв. предоставеіiи оборотни средства на 

касиери на ССОС. 

ПО ОТЧЕТА СЕС - Средства от Европейския съiоз 

Трансфери по пар. 62-01: 
по отчет СЕС-КСФ (+)98 654 лв.; 

по отчет СЕС-ДЕС (-)35 550 лв. 

отчетени огледално в отчетна група Бюджет по пар.62-02 -(-) 63 104 лв. 

Сумата е резултативно остатъчна величина. 

Трансфери по пар. 63-01 -(+) 2 734 045 лв., в т.ч.: 

- отразени в отчет СЕС - КСФ -(+)2 532 160 лв.: 

по ОП „Региони в растеж" проект „Обновяване и модернизация на 

образователната инфраструктура в УАСГ" /OM-OW -(+)1 049 684 лв. 

по ОП ,,HOHP проект „ЧТУОС" -(+)155 142 лв. 

по ОП „НОИР" проект „Наследство БГ" -(+)1 114 313 лв. 

по ОП „НОИР" проект „Студентски практики" -(+)185 675 лв. 

по ОП „НОИР" проект „ПМОИ на Академия на MI3P" -(+)27 346 лв. 

- отразени в отчет СЕС-ДЕС -(+)201 885 лв.- 

по Програма „Еразъм +" - (+)201 885 лв. 

Трансфери по пар. 88-03 (-) 1 130 213 лв.: 

по отчет СЕС-КСФ (-)1 162 903 лв. 

по отчет СЕС-ДЕС (+)32 690 лв. 

отчетени огледално в отчетна група Бюджет по пар.88-О3 -(+) 1 130 213 лв. 

Сумата е резултативно остатъчна величина. 
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Във връзка със справката за използваните термиrІални устро~ства 

извършени трансакции по чл.4, ал.1 по закона за ограничаване на nла~а~ият~
брой, даваме информация, че в УАСГ са поставени два ПОС термина~[а~' 
м.09.2015г. и един ПОС терминал през м.09.2020г. През отчетния перйод на 
2021г. има 11 344 броя отчетени трансакции за 1 961 500лв. 

Предоставена е възможност на студентите и другите контрагенти за 
плащания чрез ПОС в касата на „ФСО" и касите за студенти на „ССОС" в УАСГ. 

При изпълнението на бюджета на УАСГ за 2021г. са взети предвид 

изискванията на ЗФУКПС, във всички струк гури и дейности, за 

законосъобразност и прозрачност, както и спазването на определените 

приоритети в ЗДБРБ. 

Извършван е стриктен контрол върху извършваните разходи от 

разпоредителите от по-ниска степен, за законосъобразност и ефективност 

при разходването на бюджетните средства. 

УАСГ гарантира за достоверността и коректнос гта на отчетните данни, 

въз основа на създадената организация за проследимост, пълнота и 

достоверност на първичната информация, с цел прсдоставяне на обобщени 

даини на начислена и кас . : а основа. 

Началник

/В.Младен ва/ 

Ректор:

/проф.д-р инж.Иван Марков/ 
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