Рег.№ 501/08.03.2021
До
Академичния съвет
на УАСГ

СТАНОВИЩЕ
на Контролния съвет на УАСГ

ОТНОСНО: ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА НА УАСГ ЗА 2020 ГОД.
Становището е изготвено въз основа на предоставените материали за отчета
на бюджета за 2020 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
закона за висшето образование (ЗВО) и е прието след съгласуване между всички
членове на КС.
Бюджет 2020 на УАСГ е приет на заседание на Академичния съвет (АС) на
12.02.2020 год. (протокол 2). На същото заседание на АС бюджетите по звена са
насрочени за приемане от АС за следващо негово заседание на 11.03.2020 год.,
след направен разчет по показатели.
На заседание на 27.05.2020 год. (протокол 3) е гласуван от АС коригиран план
за консолидиран бюджет на УАСГ (писмо на МОН 0412-19/24.02.2020 год. за
намаление на трансферите за парични средства, на основание Протокол №24,
относно данните в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти).
Заради продължаващата извънредна обстановка бюджетите по факултети са
приети от АС на заседание проведено на 14.10.2020 год., протокол №6.
Проучването
на предоставените
материали,
включително
резюме
(обяснителна записка) на Финансовия отчет за 2020 год. и извадка от годишния
отчет, във връзка с факултетните бюджети, който представлява отчет на касова
основа към 31.12.2020 год., се направиха следните констатации от членовете на КС:
1. Годишният финансов отчет (ГФО) за 2020 год. на УАСГ е предоставен за
разглеждане и одобрение в Министерството на образованието и науката (МОН) на
12.02.2021 год. и е окончателно приет от МОН на 19.02.2021 год.
2. Поради създадената извънредна епидемиологична обстановка през поголямата част от 2020 година приходите и разходите са значително по-малки от
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приетия бюджет, затова през годината са извършени общо осем корекции на
бюджета, приемани от АС на негови заседания.
3. От предоставените материали се установява, че се изпълняват
изискванията на чл.90, ал.2 и ал.5 от ЗВО, според които Държавното висше училище
съставя, изпълнява, приключва и отчита бюджет по основни звена и филиали и
съгласно утвърдената от АС методика. В тази връзка чрез индивидуалния
аналитичен сметкоплан за 2020 год. отчитането на бюджета е извършено по
факултети, центрове и централен бюджет. Откроени са някои основни проблеми,
които не дават точност на информацията в тях, като например:
- Приходите от семестриалните такси се отчитат счетоводно като
паричен поток по определени счетоводни сметки и параграфи, но
информацията по факултети е ситуирана във факултетните
канцеларии, което не дава възможност да се отчетат точно получените
по факултети суми от финансово-счетоводния отдел (ФСО). Принципно
този проблем вече е констатиран и преди, затова е наложително да се
създаде необходимата организация за неговото положително
разрешаване. В сегашния финансов отчет в резултат на приложена
действаща таблица към методиката е процедирана следващата стъпка,
а именно – отчетената сума в размер на 75% и коригирана с
коефициента за приноса на всеки факултет е разнесена по приходната
част на факултетните бюджети и разликата от 25% е отразена в
централния бюджет.
4. По приходната и разходната част, трансферите и натуралните показатели
има показатели, които се нанасят извънсчетоводно на базата на справки от учебния
процес, които са отбелязани по факултети.
5. Поради наложеното извънредно положение през годината, не са изготвяни
унифицирани натурални показатели за факултетните бюджети за 2020 год., въпреки
искането на началника на ФСО отправено до Ректора (доклад рег. № 331/14.02.2021
год.), затова и отчетните данни са по показателите за 2019 год.
6. Според основните финансови показатели на касова основа за периода
2016-2020 год. се установява, че към 2020 год. е отчетен най-голям преходен
остатък от 3 353 348 лв., като същевременно реализацията на собствените приходи
към периода е най-малка през 2020 год. – 4 622 406 лв., с около един милион помалко от 2019 год.
7. Необходимо е да се подобри организацията на финансовата отчетност,
чрез която да се преодолеят забелязаните в обяснителната записка на отчета за
Бюджет 2020 проблеми. Именно тези проблеми не дават точност на част от
изнесената информация. Подобни са цитираните по-горе данни по приходната част,
с поставения въпрос за отчетността на семестриалните такси по факултети.
Необходимо е едно трайно решение на проблема. То трябва да се приеме след
широко обсъждане между заинтересованите страни, за да бъде общо прието и
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устойчиво и да позволява да бъдат получавани нормативно коректни и обективни
данни и резултати.
8. Необходимо е също да се оптимизират събираните данни за показателите,
които се нанасят извънсчетоводно на базата на справки от учебния процес и се
отбелязват 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 събиране, обобщаване и включване на
данните за споменатите показатели от отделните Факултети и Центрове на УАСГ е
възможно ефективно решение. Подобна процедура с ясен регламент - с дефинирани
дейности, прецизно зададени срокове и точно определени задължения и
отговорности ще улесни работата за отчитане на данните по отделните показатели.
С оглед на трайното решаване на проблема с предоставянето на
необходимите данни за ФСО от отделните Факултети и Центрове на УАСГ,
препоръчваме на ректорското ръководство да инициира - създаване на процедура
със съответни правила за работа и нейното утвърждаване от АС.
В заключение, като взе в предвид сложната и нетипична обстановка, в която
се изпълняваше Бюджет 2020, КС приема становището, че в най-общ вид 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 съществуващите проблеми, ще допринесе за
по-голяма точност на информацията, за нейната пълнота и достоверност при
утвърждаването и изпълнението на бюджета по Факултети, Центрове и Централен
бюджет.
Приложения
Основни финансови показатели на касова основа за периода 2016-2020 год.

Гр. София
05.03.2021 год.

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