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тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63
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До:

Декана на ФТС,
Доц. Ивайло Иванов

Kопие: Ректора на УАСГ,
проф. Иван Марков
Kопие: Зам.-ректор по развитие и
информационни
технологии
Доц. Борис Цанков
София, 4.03.2020

ДОKЛАД
от Николай Керенчев,
главен асистент към катедра “Геотехника” и участник в програмата за набиране
на студенти.
Относно: посещение на форум „Висше образование в България“ съгласно
заповед 14/25.02.2020
Уважаеми г-н Декан,
Съгласно заповедта цитирана по-горе беше посетен форум „Висше образование в
България“, проведен в Кюстендил
Университет беше представен от :
1. гл. ас. д-р инж. Николай Керенчев, катедра Геотехника, ФТС
2. Студент Виктория Данева, Студентски съвет.
Събитието се проведе на на 27.02.2020 със следната програма:
9:30 – 10:00

Пристигане и подредба на щанд.

10:00 – 10:15

Регистрация и кафе пауза.

10:15 – 11:00

Посещение по график на ученици от община Кюстендил.

11:00 – 11:15

Откриване на форума. Приветствия към участниците.

11:15 – 16:45

Посещение по график на ученици от община Кюстендил.

16:45 – 17:00

Край на форума.

Предвид сериозността на проблема с намалелия брой студенти в УАСГ, и
възможността, участието на подобни форуми, да компенсира това, ще си позволя да
представя по-подробен доклад, в който да се посочат ползите от такива събития и да
се дадат препоръки за бъдещи представяния. Ще си позволя да коментирам и
направените разходи и възможността за осчетоводяването им.

Описание на подготовката
След устна комуникация с доц. Ивайло Иванов, приех идеята, аз и още един студент,
да представим университета на все още неизвестен вид форум в Кюстендил (за
справка този форум се провежда за първа година).
Първи прецедент: цялата документация - оформяне на документите и заповедите за
командировка бяха „придвижени“ (около 4 подписа) двукратно, от канцеларията на
ФТС. От 9 години в УАСГ, за първи път се почувствах преподавател, не секретар(ка),
не юрист, не администратор, не счетоводител, не преводач, не техник, не компютърен
специалист, дарител и какво ли още не съм бил през тези девет години.
След предаването на доклада, научих, че първите документи за командировката
са били изгубени, и се е наложило в ограничено време от канцеларията на ФТС да
повторят итеративно процесът по събиране на 4 подписа върху нови документи.
(отделено време: 0 часа, разход средства: 0 лв. (на командированото лице))
В деня преди заминаването се проведе среща с доц. Ивайло Иванов за уточняване на
параметрите на представянето. Приети бяха:
 брошури за ден на отворените врати в УАСГ – 50 бр.
 3 от старите годишници на университета (новите все още не са издадени, а би
трябвало да са)
 декларация за гарантиран прием около - 40 бр.
(отделено време: 1 час, разход средства: 0 лв. (на командированото лице))

Представяне 27.02.2020
Представям подробна разбивка на програмата:
7:00 потегляне от София с личен автомобил (регистрационен номер, марка модел
година на производство и каква ли още не информация има в прикачената заповед) .
Непосредствено след потеглянето е и зареждането на автомобила с гориво, поради
изричната устна заповед, че фактурата трябва да е от деня на командировка. Не е
ясно дали финансово-счетоводния отдел е отговорен за подобна рестриктивна
счетоводна дейност, или някой друг орган в университета, но предвид ранното
тръгване и дългият ден на представяне, аз, като отговорен служител, бих предпочел
да заредя автомобила си от предходния ден.

9:00 пристигане на място. След бързо уточнение на позицията на УАСГ (избрахме зад
нас да има стена за да може да включим и проектора, който бях взел), подредихме
така наречения щанд.
Кратко описание на форума:
В залата на парк хотел Кюстендил се нареждат масите на 20 участващи
университета. Периодично от 10 до 17 часа „под строй“ се докарват учениците от 11ти
и 12ти класове от всички училища в гр. Кюстендил, около 250-300 ученика.
Университетите се представят най-вече устно и чрез своите брошури. (нещо като
панаир на образованието)
В така стеклите се обстоятелства на постоянно текучество на ученици, нямаше време
за обяд, но това не попречи на представителите на университета, да останат до
финала на форума.
Важно е да се направят следните бележки:
 Студентката Виктория Данева, изключително добре комуникираше с учениците
и успя да заинтригува много от тях. Важно е при бъдещите прояви да се
възприеме подобен подход на представяне на университета, посредством
студенти.
 50 Брошури за ден на отворените врати бяха крайно недостатъчни.
Представителите на университета направиха подвизи за да се опитат да ги
запазят част от тях до края на събитието. Отварям скоба: когато принтирането
на подобна брошура струва около 1.50 лв, а един студент носи на университета
около 3000 лв на година. Нека не пестим от този тип реклама, особено на
такива концентрирани и целенасочени форуми. (За в бъдеще, ако се налага да
се представи университета на подобен форум следва да има налични поне 200
броя брошури)
 Декларациите за гарантиран са хубаво нещо, но не представляват голям
интерес за учениците. Те се впечатляват от личните контакти със студенти и
преподаватели и начина на комуникация, наличието и състоянието на
общежитията, и какви са практическите знания, които получават.
Подробен снимков материал с описание е представен в приложение – снимков
материал.
В рамките на деня два или три пъти проведохме телефонен разговор с доц. Ивайло
Иванов с цел обмяна на информация.
17:00 потегляне от гр. Кюстендил (за справка на финансово-счетоводен отдел,
печатите пристигнали/отпътували в заповедта за командировки са от парк хотел
Кюстендил - рецепция )
19:00 часа пристигане в София

(отделено време: 12 часа
разход средства: 209 км, 8.7 л/100км, 2.27 лв/л => 41.27лв.)
Очаква се горивото да бъде отчетено по книжка 7.7 л/100км, и то за даденото
разстояние между София-Кюстендил-София 208 км => 36.35лв

Опит за отчет и получаване на разходите от счетоводството
28.02.2020
Разбира се след изпълнение на задълженията, побързах да осчетоводя разходите.
Както се очакваше да бъдат осчетоводени поне 36.35лв за гориво и 10 лв. дневни. От
счетоводството получих отговор, че всички заповеди с подпечатано от парк хотел
Кюстендил командировъчно и приложена и изпълнена програма за събитието не са
достатъчни, а би следвало да има доклад за изпълнение на заповедта за
командировка. Т.е. осчетоводяването не се осъществи. Предвид формалното
докладване от едно изречение написано на ръка в стандартните командировъчни, ми
изглеждаше странно изискването на доклад в пълен формат.
Тук е мястото да се поясни, че счетоводен документ е единствено фактурата
оригинал.

Отчетен доклад 4.03.2020
В периода до 4.03. се нагърбих да опиша всички подробности в един доклад, който
странно защо бе изискан от финансово-счетоводен отдел, а не от ръководството.
Дори без това изискване, доклад щеше да има, и щеше да съдържа само последната
точка, а именно: „Препоръки за бъдещо представяне на университета“ и снимков
материал от настоящето представяне.
Съдържание:
 Описание на подготовката;
 Представяне 27.02.2020;
 Опит за отчет и получаване на разходите от счетоводството 28.02.2020;
 Отчетен доклад 4.03.2020;
 Равносметка.
 Препоръки за бъдещо представяне на университета;
 Приложения: снимков материал;
 Приложения: заповеди и покани;
(отделено време: 6 часа, разход средства: 10 лв. принтиране на доклад с
приложения)

Равносметка
Равносметката за участниците в събитието.
Време за изпълнение 19 работни часа. (това не включва часовете отделени от
ръководството и факултетна канцелария)
Реални разходи: 41.27лв + 10 лв = 51.27лв;
Осчетоводими разходи на отговорното лице: 36.35лв + 10 лв.= 46,35 лв;
Баланс: (минус ) 4.92 лв.

Препоръки за бъдещо представяне на университета.







Подобни концентрирани форуми са най-доброто място за представяне на
университета, в страната има десетки, участието ни следва да е задължително;
Изключително важно е представянето на университета да стане от студенти,
или лица с най-близка възраст до учащите (студенти или млади
преподаватели)
Необходимият брой брошури е в пъти по-голям от традиционно осигуреният.
Средствата за брошури и реклама, ще се изплатят многократно, ако са вложени
в подобни събития;
Би следвало преподаватели и студенти, които са представители в подобни
форуми да бъдат стимулирани не само материално (за справка в случая минус,
подчертавам минус 4.92 лв), но и да се облекчи административната тежест
налагана от финансово-счетводен отдел и/или други административни органи
в университета. За модел за подражание може да се приеме описаното в
първата точка, „придвижване“ на документите от канцеларията на ФТС.

С уважение:
Гл. ас. Николай Керенчев, кат Геотехника при ФТС, УАСГ

бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, Р. България
тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63
e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg

Приложение – снимков материал

Откриване на събитието и атмосфера в залата

Подредба на щанда на УАСГ

Виктория представя университета пред ученици от 11ти клас

Виктория представя университета пред голяма група ученици от математическа
гимназия.
Съставил:
Гл. ас. Николай Керенчев, кат. Геотехника при ФТС, УАСГ
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ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

ФОРУМ “ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ“

27.02.2020 г.
гр. Кюстендил, Парк хотел Кюстендил, ул. „Калосия“ №19

Програма
9:30 – 10:00

Пристигане и подредба на щанд.

10:00 – 10:15

Регистрация и кафе пауза.

10:15 – 11:00

Посещение по график на ученици от община Кюстендил.

11:00 – 11:15

Откриване на форума. Приветствия към участниците.

11:15 – 16:45

Посещение по график на ученици от община Кюстендил.

16:45 – 17:00

Край на форума.

бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, Р. България
тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63
e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg

До:

Декана на ФТС,
Доц. Ивайло Иванов

Kопие: Ректора на УАСГ,
проф. Иван Марков
Kопие: Зам.-ректор по развитие и
информационни
технологии
Доц. Борис Цанков
София, 4.03.2020

ДОKЛАД
от Николай Керенчев,
главен асистент към катедра Геотехника и участник в програмата за набиране
на студенти.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОПИЯТА:
Копие 1 – оригинал (моля да не се губи), до декана на ФТС, при одобрение, следва
административен път към „последна инстанция“ – Финансово-счетоводен отдел.

Копие 2 – Ректор, за информация
Копие 3 – Зам.-ректор по развитие и информационни технологии, за информация
Копие 4 – за деловодството

