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До 

Академичния съвет  

на УАСГ 
 

 

СТАНОВИЩЕ 
на Контролния съвет на УАСГ 

ОТНОСНО: ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА НА УАСГ ЗА 2021 ГОД.,  

РЕГ.№ 523/17.03.2022 

Становището е изготвено въз основа на предоставените материали за 

отчета на бюджета за 2021 година, във връзка с правомощията на Контролния 

съвет (КС), съгласно чл. 25 ал.2, т.2 от Правилника за дейността 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 2021 на УАСГ е приет на заседание на Академичния съвет (АС) 

на 10.02.2021 год. - протокол № 10 (т.1, стр.1 до стр.5).  

Тук е възложено на Деканите и на г-жа В. Младенова (началник „ФСО“) 

бюджетите по факултети да са изготвени до 07.03.2021 год., и да бъдат приети 

от АС за следващо негово заседание на 10.03.2021 год. 

През годината са извършени общо шест корекции по бюджета. 

Първият и вторият коригиран план за консолидиран бюджет са приети от 

АС на 10.03.2021 год., протокол № 11 (т.6, стр.10). В него направените корекции 

на бюджета са: 

,,На основание писмо на МОН № 0412-23/22.02.2021 год. и писмо на МОН № 
0412-26/25.02.2021 год. Коригирани са: Дейност 3341 „Висши училища": 
Увеличение на партида 32-00 „Трансфери" - 9 533 лв. (Трансфер за обслужване 
на НОС устройства) и 9 591 лв. (Трансфер, относно Протокол № 29 на НЦИД, 
относно Регистъра на студентите). Увеличение на партида 10 „Издръжка"-19 
124 лв." 

На този АС не са приети бюджетите по факултети, както е било 

препоръчано на заседанието на АС на 10.03.2021 год. при приемането на 

Бюджет 2021 год. 

Бюджетите по факултети са приети на заседанието на АС проведено на 

14.04.2021 год., протокол № 12 (т.1, стр.1). 

Третият коригиран план за консолидиран бюджет е приет от АС на 

14.07.2021 год., протокол № 15 (т.2, стр. 6). В него e направена трета корекция 

на бюджета във връзка с решение на Ректора за: 
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„обявяване на обществена поръка за компютърна техника, въз основа на 
одобрени предложения за поемане на финансови задължения, както и настъпили 
вътрешни корекции във връзка с трансфери. Коригирания план за консолидиран 
бюджет на УАСГ за 2021год. е както следва: Дейност 3341 „ Висши училища": 
Увеличение на партида 52-00 „ Придобиване на  ДМА" - 30 000 лв. Намаление на партида 
96-07 „ Преходен остатък 31.12.2021 год. " - 30 000 лв." 

Четвъртият и петият коригирани планове за консолидиран бюджет са 

приети от АС на заседание проведено на 06.10.2021 год., протокол № 17 (т.2, 

съответно стр.2 и стр.3). В него са направени съответните корекции на 

бюджета, които са: 

,,На основание писмо на МОН № 0412-72/15.07.2021 год. и писмо на МОН 
№0412-73/15.07.2021 год. Коригирани са: Дейност 3341 „Висши училища": Увеличение на 
партида 32-00 „Трансфери“ - 13 760 лв. (Трансфер за физическо възпитание и 
спорт) и 52 437 лв. (Трансфер за допълнителни стипендии за докторанти). 
Увеличение на партида 10 „Издръжка" - 13 760 лв. Увеличение на партида 40 
„Стипендии" - 52 437 лв. 

и 

,,На основание писмо на МОН №0412-90/15.09.2021 год. и писмо на МОН 

№0412-92/23.09.2021 год. Направените корекции са както следва: Дейност 3341 „Висши 
училища", Увеличение на партида 32-00 „ Трансфери - Субсидия за ДВУ" - 6 329 лв. (за 
компенсиране на разходите за освобождаване от такси на студентите приети в 
защитените специалности), Увеличение на партида 10 „Издръжка" - 6 329 лв. 

Дейност 1162 „ Научно-изследователско дело ",Увеличение на партида 61-00 

„Трансфери" -60 000 лв. (Фонд„ Научни изследвания"), Увеличение на партида 10 

„Издръжка" - 60 000 лв. " 

Шестият коригиран план за консолидиран бюджет е приет от АС на 

15.12.2021 год., протокол № 21 (т.2 стр.3). В този последен за годината и 

бюджета коригиран план са направени корекции на бюджета: 

,,На основание писмо на МОН № 0412-109/18.11.2021 год., Коригирани са: 
Дейност 3341 „Висши училища" - Увеличение на пар.32-00 „Трансфери“ - Субсидия за 
ДВУ" - 471175 лв. (за подпомагане бюджетите на ДВУ) + 471175 лв. Увеличение на 
партида 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала по трудови 
правоотношения" - 433 096 лв. Увеличение на партида 40 „Стипендии" - 38 079 лв.". 

Проучването на предоставените материали, включително резюме 

(обяснителна записка) на Финансовия отчет за 2021 год. и извадка от 

годишния отчет, във връзка с факултетните бюджети, който представлява отчет 

на касова основа към 31.12.2021 год., се направиха следните констатации от 

членовете на КС: 

1. Годишният финансов отчет (ГФО) за 2021 год. на УАСГ е предаден и 

приет от Министерството на образованието и науката (МОН) на 21.02.2022 год.  

2. Поради продължилата извънредна епидемиологична обстановка през 

цялата 2021 година приходите и разходите са по-малки от приетия бюджет. 
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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 2021 год. отчитането на бюджета е 

извършено по факултети, центрове и централен 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. Изготвени са унифицирани натурални показатели за факултетните 

бюджети за 2021 год. 

6. Според основните финансови показатели на касова основа за 

периода 2016-2021 год. се установява, че към 2021 год. е отчетен най-голям 

преходен остатък от 5 911 368.00 лв.  

7. Реализацията на собствените приходи през 2021 год., в сравнение с 

предишната 2020 год., се е повишила с малко над 71 000 лв., но с близо един 

милион по-малко от 2019 год.   

С оглед на трайното решаване на проблема с предоставянето на 

необходимите данни за ФСО от отделните Факултети и Центрове на 

УАСГ, повторно (като в становището ни от миналата година) 

препоръчваме на ректорското ръководство да инициира - създаване на 

процедура със съответните задължителни правила за работа и 

нейното утвърждаване от АС.  

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, взимайки в предвид продължаващата сложна и нетипична 

обстановка, в която се изпълняваше Бюджет 2021, 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 2016-2021 год. 

 

гр. София      Председател на КС: ………………………………….………… 

04.04.2022 год.     (проф. д-р арх. Екатерина Сентова) 
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Приложения 
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