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СТАНОВИЩЕ
на Контролния съвет на УАСГ
ОТНОСНО: ОТЧЕТА ЗА БЮДЖЕТА НА УАСГ ЗА 2019 Г.
Становището е изготвено въз основа на предоставените материали за отчета
на бюджета за 2019 година, във връзка с правомощията на Контролния съвет (КС),
съгласно чл. 8а ал. (2), т.2 от Правилника за управление на УАСГ, и чл.34а, ал (3),
т.2 от ЗВО и е прието след съгласуване между всички членове на КС.
Бюджет 2019 на УАСГ е приет на заседание на Академичния съвет (АС) на
13.02.2019 год. (протокол 41). На 10.04.2019 год. на свое заседание АС (протокол 43)
е приел заедно с бюджета на УАСГ по факултети и внесеният от Началник ФСО - гжа Младенова коригиран план за консолидиран бюджет на УАСГ към 31.03.2019 год.
Проучването
на предоставените
материали,
включително
резюме
(обяснителна записка) на Финансовия отчет за 2019 год. и извадка от годишния
отчет, във връзка с Факултетните бюджети, който представлява отчет на касова
основа към 31.12.2019 год., се направи следната констатация от членовете на КС:
1. Годишният финансов отчет (ГФО) за 2019 год. на УАСГ е предоставен за
разглеждане и одобрение в Министерството на образованието и науката
(МОН) и е окончателно приет на 20.02.2020 год.;
2. Предоставянето на допълнителни материали и документи, чрез които
може да се проследи пълнотата и достоверността на първичната информация
за обобщените данни на начислена и касова основа, по-убедително ще
аргументира заявената в обяснителната записка достоверност и коректност на
отчетните данни, за гарантиране на създадената организация за
проследимост. Това касае и пълнотата на данните във връзка с приетата на
28.03.2018 год. от АС (протокол 32) Методика за формиране на годишните
бюджети на факултетите в УАСГ (основни принципи), на чиято база са
разработени прогнозните факултетни бюджети за 2019 год.. В тази връзка
липсва официална информация за утвърдените на 10.04.2019 год. от АС
(протокол 43) прогнозни бюджети по факултети за 2019 год.. КС не успя да се
сдобие с копия на оригиналите на прогнозните факултетни бюджети с подписи
на упълномощените отговорни лица от съответните факултети и Ректората,
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тъй като такива не бяха установени. КС работи с последните варианти на
екселските таблици предоставени от Факултетите за утвърдените на
10.04.2019 год. прогнозни бюджети, получени от Ректорската канцелария.
3. Необходима е по-добра финансова отчетна организация, чрез която да се
преодолеят посочените в обяснителната записка на отчета за бюджет 2019
проблеми, които не дават точност на част от информацията. Подобни са
данните по приходната част, където приходите от семестриалните такси се
отчитат счетоводно като паричен поток по определени счетоводни сметки и
параграфи, но информацията по факултети е във факултетните канцеларии,
което не дава възможност да се направи по-точна отчетност на получените
суми във факултетите. Необходимо е да се помисли за трайно решаване на
проблема, чрез поставянето му на широко обсъждане между
заинтересованите страни за взимане на общо прието устойчиво решение, за
да бъдат получени нормативно коректни обективни данни и резултати.
4. Необходимото е оптимизиране на събираните данни за показатели, които
се нанасят извънсчетоводно на базата на справки от учебния процес и
отбелязани в отчета по факултети. Подобни показатели има както в
приходната и в разходната част, така и в трансферите и натуралните
показатели. Създаването и утвърждаването от АС на процедура за
събирането, обобщаването и включването на данните за споменатите
показатели от отделните Факултети и Центрове на УАСГ е възможно
ефективно решение.
В заключение, Контролният съвет приема становището, че в най-общ план са
спазени изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния
сектор (ЗФУКПС) във всички структури и дейности, за законосъобразност и
прозрачност, включително определените приоритети в Закона за държавния бюджет
на Република България (ЗДБРБ). Ефективното разрешаване на гореописаните
проблеми, ще допринесе за по-голяма точност на информацията, нейната пълнота и
достоверност при утвърждаването и изпълнението на бюджета по Факултети,
Центрове и Централен бюджет.

гр. София
09.03.2020г.

Председател на КС: ………………………………….…………
(доц. д-р арх. Екатерина Сентова)
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