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В  Ъ  Т  Р Е  Ш  Н  И       П   Р  А  В  И  Л  А 

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА   ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И 

КОНТРОЛ  В ДГ № 4  

   

І. ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ  

1.Тези правила уреждат обхвата и осъществяването на финансовото управление и контрол 

/ФУК/ в ДГ №4  „Теменужка” – гр.Варна, като второстепенен разпоредител с бюджетни 

кредити и са разработени на основание чл. 4. ал.1. и чл. 5. ал. 2. от Закона за финансовото 

управление и контрол в публичния сектор.  

2. ФУК в ДГ№4 е цялостен процес, интегриран в дейността на организацията и осъществяван 

от ръководството и служителите. ФУК се осъществява чрез системи за финансово управление 

и контрол, включващи политики и процедури, въведени от ръководството на ДГ№4, с цел да 

осигурят разумна увереност, че целите на образователната институция са постигнати чрез:  

    - съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;   

    -  надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация; 

    -  икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите; 

    -  опазване на активите и информацията; 

    - (нова - ДВ, бр. 13 от 2019 г.) предотвратяване и разкриване на измами и нередности, както 

и предприемане на последващи действия. 

 

 

ІІ. УПРАВЛЕНСКА ОТГОВОРНОСТ  

1. Директорът на ДГ №4  отговаря за осъществяване на финансовото управление и контрол 

/ФУК/  при спазване на принципите за законосъобразност, целесъобразност, добро финансово 

управление и прозрачност. Законосъобразност по смисъла на настоящите вътрешни правила е 

съответствие на поеманите задължения и извършваните разходи с приложимата нормативна 

уредба - закони, постановления на Министерския съвет, нормативни актове на Министерство 

на финансите, правилници, наредби, заповеди и др., които се издават въз основа на тях.  

2. Директорът на ДГ №4    отговаря за определяне целите на ДГ №4, идентифициране, оценка 

и управление на рисковете, застрашаващи постигането им и въвеждане на адекватни и 

ефективни системи за ФУК в съответствие с изискванията на ЗФУКПС.   

3. Директорът като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити изготвя доклад и 

попълва въпросник за състоянието на СФУК в ДГ №4 за предходната година  и го представя в 

Дирекция „Вътрешен контрол „ при Община Варна 
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 ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ НА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ  

    Съществува пряка връзка между целите на организацията (т.е. това, което организацията се 

стреми да постигне) и елементите на СФУК (т.е. това, което е необходимо 

за постигане на целите). 

   Елементите на СФУК като цяло са приложими за всички организации от публичния 

сектор. Ръководителят на всяка организация използва индивидуален подход при прилагането 

на елементите на вътрешния контрол в зависимост от спецификата на съответната 

организация (организационната й структура, средата, в която се извършват дейностите, обемът 

и сложността на самите дейности, степента на регулираност и др.).Този подход се съобразява с 

mървостепенния разпоредител на ДГ № 4 и със съотношението между ползи и разходи за 

въвеждането на контролните дейности. Ръководителят е този, който трябва да вземе решения 

какви правила, процедури, дейности трябва да се въведат или по какъв начин въведените да се 

актуализират, за да се изпълнят изискванията на закона за прилагане на елементите на ФУК. 

     Финансовото управление и контрол в ДГ  се осъществява чрез следните пет 

взаимосвързани и допълващи се елементи: 

    - Контролна среда;  

    - Управление на риска;  

    - Контролни дейности; 

    - Информация и комуникация; 

    - Мониторинг.  

  

1. Контролна среда е базисен елемент за развитието на всички останали елементи на 

вътрешния контрол, определящ основополагащите ценности в организацията. Контролната 

среда включва: 

 - Личната почтеност и професионална етика на ръководството и персонала на организацията 

- рамката за такова поведение е определена в Етичен кодекс за поведение на служителите в 

ДГ №4 (приет на основание чл. 175 от ЗПУО  , с който са запознати всички служители  

- Управленската дейност в ДГ №4  се извършва на принципа на йерархична подчиненост, 

субординация, вътрешен контрол и обратна връзка. 

 В рамките на оперативната дейност по планиране, организация, 

изпълнение, отчитане или контрол на определен процес се прилага 

принципът на координация   

-  Организационната структура е съобразена със спецификата на ДГ №4 , утвърдено със 

заповед длъжностно разписание , разработени са длъжностни характеристики , в които са 

определени задълженията, отговорностите и конкретните линии   на докладване , които при 

промяна на нормативни документи се актуализират 

- Разработени са политики  и практики по управление на човешките ресурси -Вътрешни 

правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси;Правила за 

работните заплати ,Правила за квалификация ,Правила за награждаване  

 - Компетентност на персонала - в длъжностните характеристики на педагогическия и 

непедагогическия персонал , и в  професионален профил на педагогическите специалисти 

са включени изисквания за компетентност – необходима квалификация, знания и други 

изисквания.  Всяка учебна година се утвърждава план за квалификация. 
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2. Управление на риска - това е процес, който включва идентифициране, оценяване и 

мониторинг на рисковете, които могат да повлияят върху постигане целите на ДГ №4 и 

въвеждане на необходимите контролни дейности, с цел ограничаване на рисковете до едно 

приемливо равнище. Стратегическите цели на образователната институция се дефинират в 

Стратегията за развитие на ДГ за 4 годишен период. За изпълнение на тези дейности 

Директорът утвърждава Стратегия за управление на риска, която се актуализира на три години 

и при необходимост .В края на всяка календарна година директорът назначава комисия , която 

идентифицира рисковете  и изготвя оперативен план 

 

    3. Контролни дейности - това са писмени политики и процедури, въведени от ДГ №4 , 

създадени да дадат разумна увереност, че рисковете са ограничени в допустимите граници, 

определени в процеса на управление на риска. В тях са регламентирани основните стъпки, 

необходимата информация и свързаните с нея документи Контролните дейности трябва да са 

адекватни и разходите за осъществяването им да не превишават очакваните от тях ползи. 

Контролните дейности могат да бъдат превантивни, разкриващи и коригиращи и включват 

следните правила,утвърдени със заповед на директора 

Вътрешни  правила за организация и управление на бюджетния процес 

Антикорупционна програма 

Вътрешни правила за приемане и регистриране на получените дарения  

Вътрешните правила за двоен подпис 

Вътрешни правила за придобиване и опазване на активите   

Правила и правилник за документооборота  

Вътрешни правила  за реда и организацията на документите в съответствие с Наредба 8  

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и за 

поддържане на профила на купувача 

Вътрешни правила за провеждане на инвентаризация 

Вътрешни правила за командироване на служителите 

Вътрешни правила за  отдаване под наем почасово помещения и спортни площадки за 

образователни дейности 

Вътрешни правила за обективно, точно, пълно, достоверно и навременно осчетоводяване 

на всички стопански операции   

Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол 

Вътрешни правила  за организация на работната заплата 

Вътрешни правила за представително и работно облекло   

Вътрешни правила за вътрешни правила за социално-битово и културно обслужване на 

персонала 

Вътрешни правила за определяне, начисляване,  събиране и отчитане на  такси 

Вътрешни правила за осигуряване и ползване на познавателни книжки 

Вътрешни правила за приемане на храната , подготовка и провеждане на храненето 

Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси   

Етичен кодекс 

Правила за организиране ,провеждане и отчитане  на  квалификацията  



ДЕТСКА ГРАДИНА № 4 “ТЕМЕНУЖКА” 

Варна, ул. “ Шейново ” № 18;  email :temenujka_4@abv.bg; тел. 052/ 460-126; 052/460-117 

 

Вътрешни правила за създаване и поддържане на образователна и безопасна среда в ДГ 

Стратегия за управление на риска 

Харта на клиента 

Правила за администриране на документация от педагогическите специалисти 

Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите  

Вътрешни правила за организация на административното обслужване 

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на 

тероризма 

Вътрешни правила за определянето,изготвянето и изплащането на лекторски часове 

Политика  за мрежовата и информационната сигурност 

които при необходимост се актуализират , разработват се и други правила .  

 

3.1.КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Достъпът  до   информацията   на   персоналните   компютри   на работните места в 

образователната институция  се ограничава, чрез въвеждане на логически пароли за всеки 

отделен компютър.  

При въвеждането на приложен софтуерен продукт задължително се предвиждат 

вградени в програмата проверки на въведената информация.  Провежда се обучение   на   

служителите   за   архивиране   и   защита   на информацията. При въвеждането на софтуерен 

продукт задължително се сключва договор с оторизирана организация за неговата поддръжка 

     4. Информация и комуникация  -създадените информационни и комуникационни 

системи осигуряват идентифициране, събиране и разпространение на надеждна и достоверна 

информация, която дава възможност за вземане на правилни управленски решения и 

ефективна комуникация, която бива: вътрешна и външна. Вътрешната комуникационна мрежа 

е двупосочна в права и обратна посока, по вертикала и хоризонтала, между ръководството и 

персонала по йерархичните нива и между персонал, намиращ се на едно йерархично ниво в 

организационната структура на ДГ №4. Всички новопроменени нормативни актове 

своевременно се предоставят на служителите . Документират се всички операции ,процеси 

,изградена е система за отчетност  . 

  

4.1.Вътрешна комуникация  

  С превантивна и корекционна дейност за постигане на оперативност ,координация , 

отчетност и контрол  се провеждат  

   Директорът /ЗДУД - ежеседмични оперативки  с педагогическите  специалисти    ,   заседания 

на ПС и  събрания със служителите от ДГ №4 по график 

    Гл. счетоводител провежда ежеседмични оперативки със служителите от 

административния персонал / вторник или петък 15.30  

    Касиер-домакин  оперативки с пом. персонал  след съгласуване с директор  

 

4.2.Външната комуникация се осъществява между ДГ №4 , представлявана от Директора  и 

други институции ,организации и учреждения.  
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5. Мониторинг - извършва се чрез изградена система за мониторинг на СФУК с цел да се 

оцени адекватното му функциониране. Системата включва текущо наблюдение, самооценка и 

вътрешен одит от Община Варна .При необходимост се актуализират съответните процедури . 

 Реакция на установените недостатъци - Важна част от мониторинга са политиките и 

процедурите, които гарантират подходящо и своевременно реагиране на констатираните 

недостатъци. Всички резултати от осъществения мониторинг трябва да се докладват на 

ръководителя и/или лицата, които могат да предприемат необходимите мерки за разрешаване 

на проблемите. Служителите , които могат да предприемат мерки - ЗДУД , гл. счетоводител , 

ЗАС , касиер-домакин - трябва в определен срок да организират извършване на всички 

необходими и възможни действия, които коригират или по друг начин разрешават 

поставените проблеми. 

    .  

 Директорът , след съгласуване с гл. счетоводител , до 1 февруари попълва въпросника 

за състоянието на финансовото 

управление и контрол, утвърден от министъра на финансите за целите на 

годишното докладване по ЗФУК, като и изготвят доклад за състоянието 

на СФУК в ръководената от тях детското заведение. 

 

 IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 Вътрешните правила за изграждане и функциониране на системите  за  финансово  

управление  и контрол в ДГ №4 са изработени на основание Закона за финансово управление и 

контрол в публичния сектор. При прилагане на настоящите правила се спазват методическите 

насоки и указанията на Министъра на финансите по елементите на финансовото управление и 

контрол съгласно чл. 10, ал.З. и чл. 13, ал.4 от ЗФУКПС.  . Вътрешните правила за изграждане 

и функциониране на системите за финансово управление и контрол на ДГ №4  подлежат на 

усъвършенстване и актуализиране с промяна в нормативната уредба и с дадените от МФ 

методически насоки, указания и други по прилагане на ЗФУКПС.   Настоящите промени във 

Вътрешните правила за изграждане и функциониране на системите за финансово управление и 

контрол на ДГ №4  са актуализирани със заповед № 387 / 07.02.2019 г.  

 

 

 


