До
Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. Марин Христов
ТУК
Копие:
Дирекция Финанси

Относно: Разглеждане на постъпили с писмо вх. № 21-00-35 от 20.01.2012 г.материали
по приемане на Бюджета на ТУ – София за 2012 година по пълна бюджетна
класификация, разпределен по месеци.

Уважаеми Господин Ректор,
На заседанието си на 23.01.2012 год. (Протокол № 263-3), Контролният съвет
направи:
1. Разглеждане на постъпили с писмо вх. № 21-00-35/20.01.2012 г.материали по
приемане на Бюджета на ТУ – София за 2012 г. по пълна бюджетна класификация,
разпределен по месеци.
В съответствие с чл. 15, ал. 3, т. 2 от ПУДТУС и чл. 10, ал.1, т. 2 от ПУД на КС
Контролният съвет констатира:
1. Представен за разглеждане е консолидиран бюджет и бюджет само
за София. Това разглеждане в този вид се прави по традиция. Би
следвало Бюджетът на София (само София) да се разглежда
заедно с бюджетите на филиалите и основните звена.
2. Представени са общи приходи от студентските такси и от продажба
на стоки и услуги (параграф 24-04). Правомерно е приходите от
студентски такси да бъдат разделени: студенти държавна поръчка,
студенти платено обучение и чуждестранни студенти, бакалаври,
магистри, и т.н., за да се види какви приходи се планират за 2012
година по всички направления на приемане на студенти.
3. Съществува разлика в предвидените средства за стипендии в
Обяснителната записка (стр.2) - 2 529 511 лв. и посочените в
параграф 40-00 от Приложение 1 – 3 304 019 лв.
4. Предвидените разходи в параграф 46-00 „членски внос…” се
нуждаят от допълнително пояснение „по целесъобразност” – би
трябвало да бъдат известни дейностите и нетърговските
организации, на които се плаща;
5. При сравнение на Бюджета на ТУ – София от 2011 година. и
предложения Бюджет за 2012 година. са установени следните
различия, които се нуждаят от пояснение:
- средствата по параграф 10-30 (текущ ремонт) нарастват от 635 041
лева на 2 141 685 лева;
- средствата по параграф 51-00 “основен ремонт…” от 3 739 909 лв.
нарастват на 4 746 553 лв.
Контролният съвет реши:
1. Предлага на АС да приеме бюджета на ТУ – София за 2012 г. по пълна
бюджетна класификация и разпределен по месеци.
София,
23.01.2012 година

Председател на Контролния съвет,
проф. д-р инж. Петър Динев: ……………………….

