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буна с генералния 
консул на Русия в гр. 
Варна- Н. Пр. Сергей 
Николаевич Лукян-
чук и председателя 
на нашия Общин-
ски съвет г- н Илиян 
Станоев. 

На уникалната за 
България и Евро-
па придобивка вече 
тренират състезатели 
от различни страни. 
Част от пързалка-
та е и зала за худо-
жествени трениров-
ки. За обработката 
на леда е закупена 
“ролба” на стойност 
над 200 000 евро. 
Тя е предпочетена 
заради работата й 
на ток, което е въз-
можно най-щадящо 
за околната среда и 
природата. Топлият 
въздух, който се от-
деля при работата на 
климатичната сис-
тема на пързалката 
се използва за под-
гряване на открития 
и закрит басейни с 

На 15 юли в с. Кра-
нево- общ. Балчик, 
се откри третата по 
големина в света ле-
дена пързалка край 
морето с олимпийски 
размери/ другите са в 
Сочи и Дубай/, но е 
втората в България- 
другата е в С О К 
Камчия, с управител 
г- жа Станка Шо-
пова.

Пързалката се на-
мира в комплекс „ 
Терма Е К О“, а ин-
вестицията е над 50 
млн.евро.Инвести-
торът преди дни е 
дарил асфалтов път 
на стойност 400 000 
евро на нашата Об-
щина.Прозвуча хим-
нът на нашата Ре-
публика. Министър 
Николина Ангелкова, 
заедно с кмета на 
Община Балчик Ни-
колай Ангелов пре-
рязаха тържествено 
лентата, след което 
застанаха редом на 
тържествената три-

олимпийски разме-
ри, които са част от 
спортния комплекс. 
Той включва още 
включва терени за 
игра на различни 
спортове, както и 
специализиран фит-
нес-център и отде-
ление за рехабили-
тация на спортисти 
и гости. 

Част от 5-звездния 
хотел, на чиято тери-
тория е уникалното 
спортно съоръже-
ние, е обзаведена и 
оборудвана за деца. 
Специално за под-
растващите ще бъде 
осигурен на място 
и лекарски екип с 
24-часов режим на 
работа.

Жителите на Бал-
чик, Добрич и Варна 
ще бъдат приоритет-
ни гости на компле-
кса.

Кулминацията на 
празника по откри-
ването на ледената 
пързалка настъпи, 

Ледена пързалка

когато се появи-
ха момичетата от 
спортен клуб „Ле-
дени искри“:Мария 
Илиева, Светосла-
ва Рядкова, Паули-
на Попова, Сандина 
Николина, Ана Бозу-
кова.... 11 участнич-
ки с ръководител-
ки: Юрия Кирчева, 
Емануела Илинова, 
Цвета Върбанова. 
Многобройни  гос-
ти, преобладаваща 
руска реч, заслужени 
аплодисменти. 

Отвън двата откри-
ти водни басейна, 
чисто нови и пър-
залката очакват по-
стоянен интерес и 
присъствие  от раз-
лични държави при 
прекрасни условия 
за всякакви спортни 
изяви. Трябва да се 
посети, за да бъдем 
по-дълго време ра-
достни от видяното 
и преживяното....

Георги ЙОВЧЕВ            

Изложба - скулптура и живопис – 
Красимир Яков

познат на балчиш-
ката публика с пред-
ставянето на своя 
самостоятелна из-
ложба, състояла се 
през месец август 
2012 г. в Художест-
вената галерия.

Творчеството на 

На 20 юли този 
месец от 18.00 ч. 
ще бъде открита из-
ложба на плевенския 
художник Красимир 
Яков.Тя ще пред-
стави живописни и 
скулптурни творби. 

Красимир Яков е 

Красимир Яков се 
отличава с внима-
ние към детайлите 
и експериментиране 
с различни скулп-
турни материали и 
техники. В една не-
гова пластика можем 
да открием няколко 

похвата, чрез кои-
то авторът постига 
интересна фактура, 
създавайки така свой 
собствен разпозна-
ваем стил. Темите 
и сюжетите, които 
го вълнуват, са кон-
стантни в неговото 
изкуство – открива-
ме ги повтарящи се 
и развиващи се през 
годините на усиле-
на работа. Това са 
героите от гръцката 
митология, женската 
красота, свободата, 
изразена в препуска-
щата фигура на кон-
ника… Всичко това, 
претворено в скулп-
тура, живопис или 
рисунка, съставлява 
разнообразната па-
норама на неговото 
творчество        

                         /Б.Т./

От Сметната палата не завериха 
отчета на Софийския университет

зен редът за отчитане на 
операциите в системата 
на електронни бюджетни 
разплащания - СЕБРА. 
По този начин могат да 
се отлагат плащания на 
приоритетни разходи за 
сметка на други.

С и с т е м ат а  С Е Б РА 
функционира над 15 г. в 
публичния сектор и поз-
волява Министерството 
на финансите да кон-
тролира предварително 
разплащанията. Въпреки 
изискванията, тя все още 
„не функционира“ за Со-
фийския университет.

В одитния доклад има и 
установени нарушения на 
разпоредбите на Закона за 
ограничаването на плаща-
нията в брой. През 2016 
г. продължава практиката 
за плащане в брой, а не 
по банков път, отчитат 
финансовите инспектори.

Сред другите наруше-
ния са възстановяване на 
гаранции за изпълнение 
и участие в процедури 
по обществени поръчки, 
чрез внасяне по банкова-
та сметка на контрагента, 
изплащат многократно 
служебни аванси на стой-
ност над 10 000 лева.

От палатата отчитат, 
че са внесени суми по 
банковите сметки на дос-
тавчици за задължения, 
на стойност над 10 000 
лв. В брой е платен и 
недвижим имот - вилна 
еднофамилна сграда в гр. 
Черноморец, на стойност 
58 725 лв., което е грубо 
нарушение на Закона.

„В Университетското 
издателство с печатница 
в края на всеки месец 
касовата наличност е 
предоставяна на матери-
ално-отговорното лице 
като служебен аванс без 
документална обосно-
ваност. В първия ден на 
следващия месец сумата 
е възстановявана в каса-
та. По този начин е из-
бягвано задължителното 
й внасяне по банковата 
сметка“, пишат в одитния 
доклад.

От университета не са 
отчели отделни стопан-
ски области, и за това 
получените средства 
по проекти и програми, 
финансирани от ЕС, са 
осчетоводени в отчетна 
група „Бюджет“.

От валутната сметка на 
Научноизследователския 
сектор (НИС) в БНБ са 
дадени заемообразно 4 
млн. Лева на Софийския 
университет за покриване 
на временен недостиг за 

От 2012 г. насам Смет-
ната палата установява 
повтарящи се съществе-
ни отклонения от при-
ложимата обща рамка 
за финансово отчитане 
при одитите на годишни-
те финансови отчети на 
Софийския университет, 
гласи информацията на 
палатата.

Отчетите на Софийския 
университет през послед-
ните 5 години са заверя-
вани два пъти с отказ за 
заверка - за 2014 и 2016 
г. И три пъти заверка с 
резерви - за 2012, 2013 
и 2015 г.

Основна причина за 
допуснатите отклонения 
е липсата на адекватни 
контролни процедури, 
които да предотвратяват 
и разкриват извършването 
на финансови и счето-
водни нарушения, смятат 
одиторите.

В Софийския универси-
тет „Св. Климент Охрид-
ски“ не е осигурена иден-
тичност на информацията 
между данните в макета 
на обобщената оборотна 
ведомост, обобщените 
данни от оборотните ве-
домости на структурните 
звена към университета и 
счетоводните бази данни. 
Сметната палата няма 
увереност кои са досто-
верните данни и какви са 
реалните им стойности.

Има риск част от ак-
тивите като компютри, 
машини, съоръжения, 
стопански инвентар и 
др. да не се водят на 
отчет, мотивират отказа 
си за заверка одиторите. 
Например, по сметката 
„Компютри и хардуерно 
оборудване“ в баланса на 
университета са отразени 
9 235 594 лв. Сборът от 
оборотните ведомости на 
звената по същата сметка 
е 9 029 279 лв., а при 
инвентаризацията са ус-
тановени 4 557 206 лева.

По сметка „Други ма-
шини, съоръжения, обо-
рудване“ в баланса са 
отразени 28 400 442 лв., 
сборът от оборотните ве-
демости на звената по 
сметката е 25 449 447 лв., 
а при инвентаризация-
та са установени 17 866 
889 лева. За установени-
те несъответствия не са 
предоставени документи, 
както и не са документи-
рани липси и излишъци 
при извършването на го-
дишната инвентаризация.

От Сметната палата 
информират, че в отчета 
на университета не е спа-

изплащане на заплати, 
както и за други текущи 
разходи. Парите по смет-
ката са от авансови пре-
води по международни 
програми и проекти, фи-
нансирани със средства 
от Европейския съюз. 
Там са и приходите по 
договори с чуждестранни 
фирми, които се изпълня-
ват от НИС.

Към края на 2016 г. на 
НИС не са възстановени 
3 143 185 лв., въпреки 
необходимостта от сред-
ства за изпълнението на 
проектите на института. 
Пренасочването на па-
рите за проекти за други 
цели пречи на плащането 
на разходи по междуна-
родни проекти и създава 
предпоставки за налагане 
на финансови корекции и 
наказателни лихви, отчи-
тат одиторите.

От Сметната палата 
отчитат, че от 37-те пре-
поръки, издадени на СУ 
за отчетния период 2013-
2015 година са изпълнени 
само 22. Останалите 15 
са отчетени като неиз-
пълнени, като частично 
изпълнени или в процес 
на изпълнение.

Сред нарушенията са 
- не са изгонени наемате-
ли, чиито договори са из-
текли, а те продължават 
да ползват имотите без 
да плащат наем и консу-
мативи. Не са предприети 
действия за събиране на 
дължимите суми от тях.

В „Правилника за ус-
тройството и дейността 
на Студентския съвет“ 
на университета не е оп-
ределен ред за окомплек-
товане и съхраняване на 
проектите, финансирани 
от Студентския съвет, е 
друго нарушение.

Инспекторите отчитат, 
че не е прекратена прак-
тиката за неоснователно 
сключване на споразуме-
ния за ползване на имоти 
- държавна собственост 
до провеждането на нови 
търгове по реда на Закона 
за държавната собстве-
ност и Правилника за 
прилагането му.

За установените нару-
шения и отказа за заверка 
на Годишния финансов 
отчет на Софийския уни-
верситет „Св. Климент 
Охридски“ за 2016 г. са 
уведомени Народното съ-
брание, Министерството 
на финансите, Министер-
ството на образованието 
и науката и Националната 
агенция за приходите.

                     BGNEWS


