ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА САБ ЗА
ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА / ВЪЗЛОЖЕНА ОТ ХХІІІ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА САБ - 2012 Г./ НА ФИНАНСОВАТА
ДЕЙНОСТ НА САБ ЗА ПЕРИОДА 2008 – 2012 Г.
/ Т.8 от Дневния ред на Общото събрание на САБ – 27.04.2013 г. /

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ДЕЛЕГАТИ И ГОСТИ НА
НАСТОЯЩОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА САБ,
Чл.79 ,т.1, ал.1 от нашия устав регламентира характера на извършената от
КС проверка, а именно „ последващ контрол” за спазване на Устава на САБ
при извършване финансова дейност от Ръководството на САБ за периода
2008-2012 г. Точка 3 от горецитираната алинея , регламентира назначаване от
наша страна при необходимост на финансови ревизии / одит /. За ваше
сведение такива не сме назначавали и затова изнесеното в настоящата
проверка няма и неможе да има характер на професионален одит. Бихме
желали да ви запознаем накратко с аргументите ни , да не назначаваме
подобен одит ;
1. През периода 2008-2010г. предишното ръководство е правило опити за
извършване на такъв одит. Така например, запознавайки се с архивните
материали на разположение в САБ, разбрахме ,че с писмо № 017 от
12.10.2009 г. до тогавашния Председател на САБ – арх. Спиридон
Ганев , „МУР СТИВЪНС БЪЛГАРИЯ-ОДИТ” ООД е отказала да
предложи одит услуга / за 2008 г. /, поради редица неточности в
подадените предварително седем справки от счетоводството на САБ.
Например - обобщена оборотка само със салда и без приходи и
разходи, инвентарна книга със суми в нея неотговарящи на салдата в
баланса, непредставяне на счетоводен амортизационен план, в
данъчния амортизационен план, крайната данъч. балансова стойност
2008г. не отговаря на началната за 2009 г. и др. Със Заповед№73 от
13.10. 2009 г. Председателят на САБ задължава тогавашния гл.
счетоводител Бранимир Панайотов да даде писмени обяснения по
писмото на фирмата за извършване на одит. Тогавашният зам.
Председател на САБ – арх.Здравец Хайтов изпраща дадените
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писмените обяснения на Бр. Панайотов на 16.10.2009 г. отново до
фирмата за одит с молба за повторно мнение, на което същата на
19.10.2009 г. с писмо от Стефан Ненов – управляващ съдружник
отговаря – цитирам „ Въз основа на така представените ни обяснения
ние изпитваме истинска загриженост за финансоват отчетност на
такава уважавана институция като САБ, поверена в ръцете на
изключително некомпетентен гл. счетоводител, като г-н Панайотов.”
На база изнесените факти до тук, членовете на КС бяхме озадачени, че
на 16.10.2009 г. на свое заседание - Протокол №31, Съвета на
Председателите на УС наСАБ избира от три представени оферти на
одиторски фирми / преди да се получи отговора на „МУР СТИВЪНС
БЪЛГАРИЯ-ОДИТ” ООД / на фирмата „Желязков одит 2004” ООД да
се въжложи одита, въпреки отрицателното мнение на зам.
Председатялят –арх. Здравец Хайтов.
2. На 18.03.2010 г. фирмата „Желязков одит 2004” ООД представя
одиторски доклад с положителна оценка с единствена резерва, че не са
напълно сигурни в юридическата изправност на някои документи за
собственост / същите не се конкретизират/ и потвърждава , че
представения годишен доклад за дейността на съюза , съставен
съгласно чл.33 от Закона за счетоводството. съответства на настоящия
одиторски доклад към 31.12.2009г.
3. В началото 2010 г. на Общото отчетно-изборно събрание на САБ беше
приет финансовият отчет и членовете на УС и КС бяха освободени от
отговорност.
През този изминал период тогавашния КС не беше в течение на горе
цитираните факти, а и не беше сeзиран за своевременна намеса. Горното
може да се види и от отчетния доклад на арх.Йордан Тангъровтогавашния Председател на КС на САБ пред Общото отчетно- изборно
събрание през 2010 г..
Сега, когато са сменени ръководството на САБ и няколко гл.
счетоводители през последните години е безмислено сегашният
Контролен съвет да провежда следователски действия, различаващи се от
контролните му такива по устав.
На основание извършена своевременно проверка от страна на КС през
септември 2011г. относно издаването на новите членски карти. Беше
установено, че на фирмата „ТРАГИКОМИКС“ ЕООД са били преведени
без сключен Договор 11 247 лева. Според по-късно сключен Договор
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цената на 1 членска карта е възлизала на 6.59 лв. с докладна записка от
Председателя на КС от 21.09.2011г. за забавяне изпълнението на
поръчката и във връзка с фалиране на горецитираната фирма се
предизвика нова поръчка на друга фирма, която прави картите с цена по 1
лев за брой.
За разлика от работата в предишния контролен съвет, при нас сега още
от началото бяхме сизирани от члена на УС на САБ – арх.Здравец Хайтов
за смущаващи го счетоводни отчети, неточности в табличните справки
представени за обсъждане на заседанията на УС на САБ и др.
Съгласно правилника за работата на КС, всички сигнали за нередности
в работата на ръководството на САБ бяха разглеждани на заседания на КС
и взети решения на база извършените проверки в счетоводството, които се
отнасяха за финансови дейности. Така например на тревожния сигнал на
арх. Здр. Хайтов от септември 2010г. за неточности в приетия
актуализиран бюджет за първото полугодие на 2010 г. и опасенията му
относно ликвидиране на депозита на САБ, КС направи своите проучвания
и подробно в свое писмо му отговори. Една част от отговорите бяха
продиктувани от писмените обяснения на гл. счетоводителка - г-жа Цв.
Димитрова / приети от КС /, а на другите бяха дадени отговори на
последвалите заседания на УС на САБ. Най общо въпросите при тази
проверка се свеждаха до разлики в идеалните разходи посочени в бюджета
и искането да се направи отчет за разходите за Дунавската конференция,
ремонта пред ЦДА и честването на 45 годишнината на САБ.
На 20.07. 2011 г. арх. Здр. Хайтов отправи искане до КС за изясняване
на разходените извънбюджетни средства средства от ръководството на
САБ през 2010 г. За проучване на случая КС проведе на 29.07.2011 г.
извъредно заседание с присъствието на гл. счетоводителка Цв. Димитрова
и прие отговори на осемте поставени въпроса в горното искане. Във
въпросния отговор са цитирани всички действия на ръководството по
прехвърляннията от депозитната сметка на САБ в разплащателни сметки в
ОББ и БАКБ, като двете разплащателни сметки са захранени с общо
291504.00 лв., като с парите от спонсори в размер на 44822.12 лв.сумата
става 313302.12 лв. От тях 104653.72 лв. са похарчени за външното
оформление на ЦДА,за ремонт на сградата и за честването на 45
годишнината на САБ, а останалите 208648.40 лв. са похарчени за заплати,
командировки, осигуровки, ел. енергия, ТЕЦ, телефон, охрана, данъци и
др. Съгласно юридическата справка, която направихме, прехвърлянето на
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средствата от депозитната сметка в разплащателните сметки на САБ е
направено законно с нареждания, подписани от Председателя арх. Г.
Бакалов. При проверката се оказа, че единствен регламент по този въпрос
е в протокола от заседание на УС от 22,23.03.2008 г., където в т.1.2 се
казва „ да не се бърза с разходването на придобитите от продажбата
средства”, а в т.1.3. се казва „УС прие 5% от придобитата стойност да
останат за разходване на творческо-професионалната дейност”. И накрая в
нашия отговор на това искане на арх. Хайтов, корегирахме неговите
съмнения, че разходваните средства от САБ за извършените външното
оформление и ремонта на сградата на ЦДА са приблизително равни на
спонсорските средства в размер на 44822.12 лв. +1000 евро, а всъщност
проверката ни установи, че те са много повече , а именно 86267.22 лв.
През изминалата 2012 г. на свои заседания КС прие да се направят
проверки в счетовоодството на САБ за отделни финансови действия- найобщо казано, във връзка с възложената ни от ХХІІІ Общо събрание на
САБ задача. Така например беше установено, че в рамковия бюджет на
САБ за 2010 г. са заложени приходи 1 144 600.00 лв., при отчетени
приходи за 2009 г.-1 009 545.00 лв. или със 135 055.00лв. повече спрямо
предходната година при наличие на всеобща икономическа криза. В
резултат, на което и в разходната част е заложена същата сума 1 144
600.00 лв., което е наложило разходване на суми от депозитната сметка. В
приходи на Бюджета на САБ за 2010 г. и рамков бюджет 2011 г.
представени на ХХІІ Общо събрание на САБ е посочена и разбивката по
конкретните пера за периода 2008, 2009 и 2010 г. Горното от своя страна е
наложило корекция при изготвяне на Бюджет 2011г. и 2012 г. на база
възможност за реално получени приходи, въз основа на сключени
договори, а не на пожелателни такива.
В началото на тази година поискахме сведение от гл. счетоводителка по
няколко въпроса, основно свързани с разходите от бюджета.Така
например с наше писмо от месец февруари, поискахме справка от гл.
счетоводителка за размера на изплатените възнаграждения по граждански
договори, средствата за ремонт на сградния фонд, поддръжката на офис
техниката, размера на възнагражденията на щатните служители и
ръководството за цялата изминала 2012 г. Поискахме също така също така
справка какъв ще е размера на средствата за намаления щатен брой
служители.

4

Към направената подробна справка по горните наши въпроси от страна
на гл. счетоводителка имаме единствена забележка, че по коректно в
справката щеше да бъде, ако към изплатената сума 4200 лв. по Договор на
Фирмата „Викинг” за подръжка на компютрите на САБ, се прибави и
хонорара на техника подържащ компютрите, който за годината възлиза на
1 618.00 лв.
Контролният съвет не намери съществени нарушения при изплатените
възнаграждения, както на служителите, така и на ръководството на САБ.
Например на ХІІІ-то Общо събрание на САБ е било решено Председателят
да получава 6 минимални работни заплати за страната месечно, а Зам.
председателя -5 мин. раб. заплати, като това се е спазвано от всички
предишни ръководства. През 2012 г. Председателят и Зам.председателят
са получили заплати общо 21 810.00 лв., което е чувствително по –малко
от 11 мин. раб. заплати равно на 37 400.00 лв. Към момента не може да се
направи точна справка за ефективността от съкращениято на 9 души от
щатните служители, защото още не са проведени конкурсите за новите 5
щатни бройки. Само се знае ,че брутния размер за 1 месец на заплатите на
съкратения персонал възлиза на 4 309.84 лв., а ФРЗ на оставащия персонал
в ЦДА е общо 9 205.53 лв.
Отметнатото в одиторския доклад от 2010г. на фирмата „Желязков одит
2004“ ООД за съмнение в „юридическа изправност на някои документи за
собственост“ се оказа в последствие голям проблем пред ръководството на
САБ. Става въпрос за съдебния спор с пловдивския митрополит Николай
върху собствеността на творческия дом „Свети Кирик“. Този спор доведе
до затваряне на дома, последвано от безконечни дела, поради факта че
след изграждането на манастирската сграда, САБ не се е сдобил с
документи за собственост съгласно изискванията на закона. В резултат на
това САБ е принуден в тази икономическа криза да изплаща солидни
хонорари на адвокатите, водещите делата. От устния доклад на юриста
пред УС на САБ се разбра, че влизаме в омагьосан кръг – земята се
признава за собственост на църквата, а новопостроената манастирска
сграда за собственост на САБ. Стойността обаче на втората е толкова
голяма, че е съмнително църквата да има възможност да я изплати скоро, а
САБ съответно не може да използва сградата. Съдебните дела по този
въпрос продължават и затова КС счита за правилно счетоводството да
изготви справка за изразходваните досега средства за тях от страна на
САБ. С последната следва да се запознае УС на САБ.
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И накрая , тъй като извършената проверка от КС е насочена към
финансовата дейност на САБ в периода 2008-2012 г. и в нея няма място за
прецизиране на противоположните мнения на члена на УС – арх. Тодор
Личев и юристката на САБ – Росица Василева, относно отдаването всички
творчески бази на САБ под наем на търговско дружество „ВАРКО САБ”
ЕИК 202502594, за което е сключен договор в началото на месец април т.г.
Следва да съобщя на уважаемите делегати на настоящето събрание, че при
направената от нас справка за ползването на базите през 2012 г. общо
разходите /материални разходи, външни услуги, ДОД, ЗО, ПКБ, соц. р-ди ,
командировки и др / възлизат на 54 511.23 лв. срещу приходи от нощувки
в базите общо 27 984 лв или загубата е от 26 527.39 лв. Единствена база с
положително салдо е тази в гр. Черноморец. Смятаме, че цифрите сами
говорят и се налага нова организация на ползването на нашите все повече
амортизиращи се тв. бази, което също се отразява на слабия интерес на
колегията към тяхното ползване .

Председател на КС на САБ: ...........................................
/арх. Константин Коцев/

Април 2013 г.
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