
1 

 

Рег.№ 453/13.03.2023 г.       До 

       Академичния съвет  

на УАСГ 
 

 

СТАНОВИЩЕ 

на Контролния съвет на УАСГ 

ОТНОСНО: ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА НА УАСГ ЗА 2022 ГОД.,  

РЕГ.№ 419/07.03.2023 

Становището е изготвено въз основа на предоставените материали за 

отчета на бюджета за 2022 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 2022 на УАСГ е приет на заседание на Академичния съвет (АС) на 

13.04.2022 год. - протокол № 25 (т.1, стр.1 - стр.4).  

През годината са извършени общо девет корекции по бюджета и месечни 
вътрешно компенсирани промени, спрямо трансфери и други финансирания. 

Първият коригиран план за консолидиран бюджет е приет от АС на 

11.05.2022 год., протокол № 26 (т.3, стр.3). В него направените корекции на 

бюджета са: 

1. На основание писмо на МОН № 0412-76/09.05.2022 год. са коригирани:  

1. Дейност 3341 „Висши училища": Увеличение на партида 32-00 
„Трансфери-Субсидия за ДВУ" – 2 390 436 лв.;  

2. Дейност 3332 „Студентски общежития“ – Увеличение на партида 51-00 
„Основен ремонт на Студентски общежития“ – 2 390 436 лв. 

Бюджетите по факултети са приети на заседанието на АС проведено на 

08.06.2022 год., протокол № 27 (т.2, стр.2). 

Вторият коригиран план за консолидиран бюджет е приет от АС на 

13.07.2022 год., протокол № 28 (т.7, стр. 7). В него направените корекции на 

бюджета са: 

2. На основание писма на МОН № 0412-59/22.06.2022 год. и № 0412-61/23.06.2022 год. са 
коригирани:  

1. Дейност 3341 „Висши училища": ПМС 99/21.07.2022, стипендии на докторанти 
– увеличение от 500 лв. на 750 лв.  

Увеличение на парт. 32-00 „Трансфери-Субсидия за ДВУ" – 189 000 лв.; 
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Увеличение на парт. 40-00 „Стипендии“ – 189 000 лв. 

2. Дейност 3349 „Приложни научни изследвания": ПМС 111/2022, Национална 
програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни 
международни научни списания и отворения достъп до научна информация“.  

Увеличение на парт. 61-01 „Получени трансфери" – 30 930 лв.; 

Увеличение на парт. 10-20 „Издръжка външни услуги“ – 30 930 лв. 

Третият, четвъртият, петият и шестият коригирани планове за 

консолидиран бюджет са приети от АС на 12.10.2022 год., протокол № 30 (т.1, стр. 

1-2). В тях направените корекции на бюджета са както следва: 

3. На основание писма на МОН № 0412-72/11.08.2022 год. и № 0412-73/12.08.2022 год. са 
коригирани:  

1. Дейност 3341 „Висши училища" – ПМС 184/21.07.2022, минимални 
диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, 
физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност. 

Увеличение на парт. 32-00 „Трансфери-Субсидия за ДВУ" – 13 945 лв.; 

Увеличение на парт. 10-20 „Издръжка външни услуги“ – 13 945 лв. 

2. Дейност 3341 „Висши училища“ – ПМС 190/21.07./2022 на основание 
повишаване на тежестта н разпределението въз основа на комплексна 
оценка на качеството на обучението и съответствието му с 
потребностите на пазара на труда. 

Увеличение на парт. 32-00 „Получени трансфери" – 1 020 503 лв.; 

Увеличение на парт. 10-16 „Издръжка  вода, горива, енергия“ – 1 020 503 лв. 

4. На основание писмо на МОН № 0412-76/24.08.2022 год. са коригирани:  

1. Дейност 3341 „Висши училища" – ПМС 235/01.08.2022 за одобряване на 
допълнително финансиране, за увеличаване на възнагражденията на лицата 
от академичния състав в ДВУ. 

Увеличение на парт. 32-00 „Трансфери-Субсидия за ДВУ" – 664 200 лв.; 

Увеличение на парт. 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови възнаграждения – 664 200 лв.“. 

5. На основание обявена обществена поръчка за закупуване на компютри и хардуер, с 
обобщени одобрени заявки от 2020, 2021 и 2022 г., и предстояща обществена поръчка 
за стопански инвентар след ремонт на Ректорат са коригирани: 

1. Дейност 3341 „Висши училища". 
Увеличение на парт. 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ – 55 000 
лв.; 

Увеличение на парт. 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ – 34 000 лв.; 

Намаление на парт. 96-07 „Преходен остатък“ – 89 000 лв. 

6. На основание писмо на МОН № 0412-80/29.08.2022 год. са коригирани:  

1. Дейност 3341 „Висши училища" – ПМС 234/01.08.2022, за одобряване на 
допълнително финансиране, за увеличение на стипендиите на докторантите 
в размер на 1000 лв. 
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Увеличение на парт. 32-00 „Трансфери-Субсидия за ДВУ" – 126 000 лв.; 

Увеличение на парт. 40-00 „Стипендии“ – 126 000 лв. 

Седмият, осмият и деветият коригирани планове за консолидиран бюджет 

са приети от АС на 16.11.2022 год., протокол № 31 (т.1, стр. 1). В тях направените 

корекции на бюджета са както следва: 

7. На основание на ПМС 190/21.07.2022 год. във връзка с повишаване тежестта на 
разпределението въз основа на комплексната оценка на качеството на обучението и 
съответствието му с пазара на труда са коригирани:  

1. Дейност 3341 „Висши училища" (с включени всички дейности) 

Увеличение на парт. 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает 
на трудови правоотношения, вкл. ОВ“ – 117 200 лв. (Увеличението на 
работните заплати на извънпреподавателския състав в размер на 10% от 
01.09.2022 год.); 

Намаление на парт. 10-16 „Издръжка – вода, горива енергия“ – 117 200 лв. 

2. До 90% от парт.10 „Издръжка“ да бъдат отчитани от сумата 903 303 лв. 
(1 020 503 – 117 200) за периода м. 09 до м.12. 2022 год.“ 

8. На основание писмо на МОН № 0412-90/10.10.2022 год. са коригирани:  

1. Дейност 3341 „Висши училища" – Стипендии по програма „ЦЕПУС“ 

Увеличение на парт. 61-00 „Трансфери“ – 500 лв.; 

Увеличение на парт. 40-00 „Стипендии“ – 500 лв.; 

2. Дейност 1162 „Научно – изследователско дело" – Национална програма 
„Млади учени и постдоклторанти – 2“ 

Увеличение на парт. 61-00 „Трансфери“ – 69 619 лв.; 

Увеличение на парт. 01-00 „Заплати на персонала наето по трудови 
правоотношения“ – 46 030 лв. /включително осигурителни вноски за сметка 
на работодателя/; 

Увеличение на парт. 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ 
– 1 000 лв.; 

Увеличение на парт. 10-00 „Издръжка“ – 9 170 лв.; 

Увеличение на парт. 88-00 „Плащания за сметка на други бюджети и 
фондове“ – 12 419 лв. 

9. На основание писмо на МОН № 0412-89/05.10.2022 год. са коригирани:  

3. Дейност 3341 „Висши училища" - РМС № 556/29.07.2022 год. за одобряване на 
изплащането на еднократна финансова помощ на студенти и докторанти – 
украински граждани, приети за обучение в ДВУ в размер на 300 лв. 

Увеличение на парт. 32-00 „Трансфери – Субсидия за ДВУ“ – 7 200 лв.; 

Увеличение на парт. 40-00 „Стипендии“ – 7 200 лв.; 

Проучването на предоставените материали, включително резюме 

(обяснителна записка) на Финансовия отчет за 2022 год. и извадка от годишния 

отчет, във връзка с факултетните бюджети, който представлява отчет на касова 
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основа към 31.12.2022 год., се направиха следните констатации от членовете на 

КС: 

1. Годишният финансов отчет (ГФО) за 2022 год. на УАСГ е предаден 

(13.02.2023 год.) и приет от Министерството на образованието и науката (МОН) на 

17.02.2023 год.  

2. Поради извънредна епидемиологична обстановка през предходните две 

години собствените приходи и през 2022 год. все още не могат да стигнат нивата 

от пред-епидемиологичната 2019 год. 

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 2022 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. Значително са увеличени разходите, в сравнение с миналата година –  

с 5 839 394 лв., за ФРЗ, издръжка – в т.ч. вода, горива и енергия. 

6. Изготвени са унифицирани натурални показатели за факултетните 

бюджети за 2022 год.  

7. Положителна е констатацията във връзка с приходната част – от  2021 

год. индивидуалния сметкоплан е допълнен с аналитичност на приходите от такси 

по факултети, с което е дадена възможност факултетните бюджети да се отчитат 

с по-голяма точност. 

8. Според основните финансови показатели на касова основа за периода 

2016-2022 год. се установява, че към 2022 год. е отчетен вторият най-голям 

преходен остатък в размер на 3 435 757 лв. (най-големия за периода е от 2021 

год. - 5 911 368.00 лв.). 

9. Реализацията на собствените приходи през 2022 год., в сравнение с 

предишната 2021 год., се е повишила с малко над 287 228.00 лв., но е с близо 

700 000.00 лв. по-малко от 2019 год.   

С оглед на въпроса за трайното решаване на проблема с 

предоставянето на необходимите данни за ФСО от отделните 

Факултети и Центрове на УАСГ, констатираме, че не е взета до момента 

препоръката на Контролния съвет в становището от миналата година. 

Затова отново препоръчваме на ректорското ръководство да инициира - 

създаване на процедура със съответните задължителни правила за 

работа и нейното утвърждаване от АС.  



5 

 

Това 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. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, взимайки в предвид сложната инфлационна обстановка със 

значително завишени експлоатационни разходи, в която се изпълняваше Бюджет 

2022, 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).  

 

Приложения 

Основни финансови показатели на касова основа за периода 2016-2022 год. 

 

 

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

13.03.2023 год.     (проф. д-р арх. Екатерина Сентова) 
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