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ВВЪЪППРРООССННИИКК  

  

ЗЗАА  ССААММООЦЦЕЕННККАА  ННАА  ФФИИННААННССООВВООТТОО  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ИИ  ККООННТТРРООЛЛ    
                               за периода след 01 януари 2019 г. и към настоящия момент 

 

Попълнете КОРЕКТНО !!! 

ННААИИММЕЕННООВВААННИИЕЕ  ННАА  

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯТТАА::  

//Дирекция, Звено/Отдел, Кметство, 

Училище, Детска Градина, Дружество……//  

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

ТТррииттее  ииммееннаа  

//ДДииррееккттоорр,,  НН--кк  ооттддеелл,,  РРъъккооввооддииттеелл,,  

ККммеетт……//    

АНИ НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА 

Имейл: sou_svsv_km@abv.bg 

Стационарен телефон: 

GSM: 

0359/52308 

0877159553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отговорите на въпросниците следва да бъдат кратки, 

ясни и Достатъчни - с необходимите пояснения, НЕ САМО 

С ЕДНОСРИЧНИ ОТГОВОРИ «Да» или «Не».  
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ВЪПРОС 

 

 

ДА 

 

НЕ 

 

Ня-

мам 

ин-

фор-

ма-

ция 

 

Забележка 

 

1. Участва ли Вашата дирекция (звено/отдел, 

кметство, училище, детска градина, дружество) в 

разработването на стратегическите документи на 

организацията, в която работите (ако ДА - да се 

поясни каква е нейната роля)? 

ДА   Училището ни и второстепенен 

разпоредител на община 

Велинград. 

 

2. Има ли утвърден оперативен план на Вашата 

дирекция (звено/отдел, кметство, училище, детска 

градина, дружество) за 2019 /2020 год./?  

Посочени ли са цели, дейности, срокове и 

отговорници? 

По какъв начин са определени 

индикаторите/критериите за изпълнение на 

целите в оперативния план (измерими ли са като 

конкретни резултати и т. н.)?  

/представете копие от плана и заповедта за 

утвърждаването му/ 

 

ДА   Утвърдени са всички документи   

за учебната 2019/2020г. година 

със заповеди № 700, 712, 715, 

716 /14.09.2019г. 

 

3. Запознати ли сте, каква е периодичността на 

прегледа на стратегическите и оперативни 

планове, и в какъв документ е опеределно това? 

Какви мерки се предприемат след прегледа? 

/представете копие от документа и заповедта 

за утвърждаването му/ 

 

ДА   Ежемесечно на 

ПС/педагогически съвет/, 

оперативки и по методични 

обединения. 

 

4. Притежава ли Вашата организация //Дирекция, 

Звено/Отдел, Кметство, Училище, Детска 

Градина, Дружество……//  ВВъъттрреешшннии  ппррааввииллаа  ии  

ППррооццееддууррии  ппоо  ааддммииннииссттррииррааннее  ннаа  ммеессттннииттее  

ддааннъъцции  ии  ттааккссии  ((ззаа  ппееррииооддии  22001188;;  22001199  ии  22002200  

ггооддииннаа  ппооооттддееллнноо))??  

4.1. Регламентиран ли е и с какви Вътрешни 

правила и  ППррооццееддууррии,,  процесът по установяване, 

обезпечаване, внасяне/събиране ннаа  ммеессттннииттее  

ддааннъъцции  ии  ттааккссии..  

44..22..  ККааккввии  ввииддооввее  ддааннъъцции  ии  ттааккссии  ввннаассяя//ссъъббиирраа  

ВВаашшааттаа  организация //Дирекция, Звено/Отдел, 

Кметство, Училище, Детска Градина, 

Дружество……//::  

--  ддааннъъкк  ннееддввиижжииммии  ииммооттии;;  

--  ддааннъъкк  ммооттооррннии  ппррееввооззннии  ссррееддссттвваа;;  

--  ддааннъъкк  ввъъррххуу  ннаассллееддссттввааттаа;;  

--  данък при придобиване на имущества по 

дарение и по възмезден начин; 

 НЕ  Ние внасяме само такса битови 

отпадъци към община 

Велинград. 
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- пътен данък; 

- патентен данък; 

- туристически данък; 

- данък върху таксиметров превоз на пътници;  

--  ттааккссии  ззаа  ббииттооввии  ооттппааддъъцции;;  

--  ттааккссии  ззаа  ползване на тротоари, площади, улични 

платна, места, върху които са организирани 

пазари (открити и покрити), тържища, панаири, 

както и терени с друго предназначение; 

- ттааккссии  ззаа  ползване на детски ясли, детски кухни, 

детски градини, лагери, общежития и социални 

услуги, финансирани от общинския бюджет; 

- туристическа такса; 

- дейностите по хранене на децата в 

задължителното предучилищно образование 

извън финансираното от държавата; 

- такси за технически услуги; 

- такси за административни услуги; 

- такси за откупуване на гробни места; 

- такси за притежаване на куче; 

- ползването на общински тротоари, площади и 

улични платна или на части от тях като зони за 

платено и безплатно паркиране; 

4.3. Как се определят и администрират, планират, 

осъществяват, отчитат, контролират? 

4.4. Какъв е капацитетът и компетентността на 

служителите, ангажирани с процеса? 

4.5. Има ли случаи на реализирана отговорност по 

Закона за отговорността на държавата и 

общините за вреди по повод издадени незаконни 

актове, действия или бездействия при и по повод 

изпълнение на дейността на служители? 

4.6. Как се осъществява контрола по прилагане на 

законодателството и други нормативни 

документи? 

4.7. Има ли местни такси, които се събират от 

концесионер по реда на чл.9а, ал.6 от ЗМДТ? 

4.8. Има ли дейности, които се извършват като 

външна услуга, напр. връчване на документи, 

комплектоване на преписки, предаване на ЧСИ по 

реда на ГКП от адвокати и др.? 

4.9. Какви начини на плащане се прилагат /в брой 

– на каса; по банков път; ПОС терминали; др./? 

4.10. Анализ на причините за непълно 

издължаване /достатъчна събираемост/? 

4.11. Относителен дял на всеки отделен вид 

данъци и такси? 

4.12. Предприети действия за подобряване на 

дейността? 

4.13. Каква комуникация се провежда относно 

процеса?   

 

 

5. Има ли утвърдени Вътрешни правила за 

ДА   ВП за определяне на ОРЗ, ВП за 

счетоводния документооборот, 
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дейността на Вашата дирекция (звено/отдел, 

кметство, училище, детска градина, дружество), 

да се посочат области от въпроси, които са 

регламентирани в тях? 

Изготвени ли са вътрешни правила и процедури 

за делегиране на правомощия, свързани с 

осъществяваните от дирекцията (звено/отдел, 

кметство, училище, детска градина, дружество) 

функции?  

/представете копие от Вътрешните правила и 

заповедите за утвърждаване/ 

 

ВП за процеса на 

инвентаризация, ВП за 

управление на ЧР, ВП за 

осъществяване на 

предварителен контрол, ВП за 

достъп до активи и информация, 

ВП за определяне на 

отговорностите, ВП за 

инвентаризация. 

Заповед№673/14.09.2018, 

Заповед№700/12.09.2019г. 

 

6. Регламентирана ли е и в какви Вътрешни 

правила, системата за отчетност (докладване), 

на кого се докладва и в какви срокове се 

извършва периодичното докладване, (ако има 

такова)? 

/представете копие от Вътрешните правила и 

заповедта за утвърждаване/ 

 

ДА    

 

7.1. Извършван ли е преглед на структурата и 

функциите на дирекцията (звено/отдел, кметство, 

училище, детска градина, дружество), с оглед 

оптимизиране и привеждане в съответствие с 

нормативните промени? Ако ДА – по какъв 

начин? 

Съществува ли изричен документ, в който е 

уредена тази процедура? 

/представете копие от документа и заповедта 

за утвърждаването му/ 

7.2. Има ли необходимост от промяна на 

структурата на Вашата дирекция (звено/отдел, 

кметство, училище, детска градина, дружество), с 

оглед ефективно изпълнение на възложените й 

функции за периода след 01 януари 2019г. и към 

настоящия момент? 

(ако ДА - да се поясни, каква е промяната) 

/представете копие от документа и заповедта 

за утвърждаване/ 

 

ДА   Прилагаме поименно-щатно 

разписание и графичен модел на 

структурата. 

Заповед №706/12.09.2019г. 

Структурата и по-точно 

педагогическият персонал се 

определя от нормативите, т.е. 

учебните часове. 

 

 

 

 

Няма необходимост от промяна. 

 

 

8.1. Разработени ли са ФУНКЦИОНАЛНИ 

характеристики  в съответствие с описаните в 

устройствения правилник или в други 

нормативни актове основни функции и дейности 

на дирекцията (звено/отдел, кметство, училище, 

детска градина, дружество). 

/представете копие и заповед за утвърждаване/ 

8.2. Извършена ли е актуализация на 

ДЛЪЖНОСТНИТЕ  характеристики във Вашата 

дирекция (звено/отдел, кметство, училище, детска 

градина, дружество)? 

ДА 

 

 

 

 

 

 

 

ДА 

  Всеки служител има 

длъжностна характеристика, в 

която са описани правата и 

задълженията. Също го има и в 

Правилника за вътрешния 

трудов ред на училището. 

 

Последната актуализация е 

съгласно Заповед 

№722/13.09.2019г. 
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Включено ли е в тях задължение за докладване на 

административни слабости, пропуски и 

нередности, както и Представяне на Структура и 

Подчиненост за Всяка Длъжност? 

/представете структурата на формата и копие 

от заповедта за утвърждаване/ 

 

 

9. Разработена ли е Политика (инструкция, 

процедура, правила…) за защита на Личните 

данни и личната неприкосновеност?  

/представете структурата на формата и копие 

от заповедта за утвърждаване - Инструкция по 

чл.23 от ЗЗЛД, Декларации и др./ 

 

ДА   Имаме инструкция и 

необходимите заповеди и 

декларации. 

 

10. Съществуват ли механизми за запознаване на 

служителите и третите лица с разработените от 

дирекцията (звено/отдел, кметство, училище, 

детска градина, дружество)  стратегически 

документи, актуални вътрешни правила и др. 

(напр. публикуват се на вътрешната и/или 

външната електронна страница на Вашата 

организация; запознаване срещу подпис или по 

друг начин)? 

 

 

ДА 

   

Запознаването става срещу 

подпис. 

 

11. Как се осъществява предварителния контрол 

за законосъобразност върху дейността на Вашата 

дирекция (звено/отдел, кметство, училище, детска 

градина, дружество) – отговорни лица, има ли 

писмена процедура?  

- Кога са утвърдени последните вътрешни 

правила (процедура) свързани с осъществяването 

на предварителен контрол? /Със заповед №.../ 

- Какво е точното наименование на вътрешните 

правила? /за предварителен контрол/ 

- Как са разпределени конкретните задължения и 

отговорности на всяко лице по отношение на 

предварителния контрол в отделните процеси? 

- Сред служителите има ли разбиране за смисъла 

и ползата от предварителния контрол? 

/Мнозинството от служителите на ръководни 

длъжности…/ 

- Какви са точно проверките за осъществения 

предварителен контрол във Вашата Дирекция, 

Звено/Отдел, Кметство, Училище, Детска 

Градина, Дружество……? 

- Предоставена ли е оперативна самостоятелност 

на лицето извършващо предварителен контрол 

при извършване на необходимите проверки? 

- Каква е оценката за адекватността и 

ефективността на проверките? /за предварителен 

контрол/ 

 

ДА 

   

Извършва се от финансовия 

контрольор, съгласно заповед на 

директора. 
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- По какъв начин се документират проверките? /за 

предварителен контрол/ 

- Преди подписването на колко договора за 

поемане на задължения в периода е осъществен 

предварителен контрол? /брой от общо 

договори…?/ 

- Плащанията по договорите контролират ли се 

преди осъществяването им? 

- Извършването на предварителен контрол 

утежнява ли допълнително процесът по вземане 

на управленско решение? 

/представете копие от документите и заповеди 

за утвърждаването им/ 

 

 

12. Извършвани ли са вътрешни одити на 

дейността на дирекцията (звено/отдел, кметство, 

училище, детска градина, дружество) от 2006г. до 

настоящия момент? 

Ако ДА - има ли единна база данни за 

препоръките, с оглед проследяване на 

изпълнението им? 

 

 

ДА 

   

 През 2018/2019 год. 

 

13. Имате ли утвърдени, актуализирани 

вътрешни правила, в резултат на изпълнени 

препоръки от извършени одити?  

Каква  е оценката Ви за дейността по вътрешен 

одит (полезна изцяло, подпомага определени 

дейности, безполезна – занимава се с 

незначителни проблеми и не играе съществена 

роля при управлението на рисковете и 

усъвършенстването на ФУК)? 

/представете копие от Вътрешните правила и 

заповедта за утвърждаване/ 

 

  

НЕ 

  

Нямаме препоръки. 

 

14. При разработването на проекта на Стратегия 

за управление на риска, Ваши служители  

участвали ли са в идентифицирането и оценката 

на специфичните рискове, свързани с дейността 

на дирекцията? 

Кои длъжности и по какъв начин? 

 

 

ДА 

  Участва педагогическия и 

административния персонал на 

училището. 

 

15. Води ли се риск-регистър за рисковете, 

заплашващи целите на дирекцията (звено/отдел, 

кметство, училище, детска градина, дружество)? 

/представете копие от риск-регистъра към 

01.01.2019г. и към настоящия момент, и 

заповедта за утвърждаване/ 

 

 

 

 

НЕ 

  

 

16. Предприемали ли сте корективни мерки на 

 НЕ   
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база на информацията от наблюденията на 

сисемата на управление на риска? 

Какви? 

 

 

17. В стратегията за управление на риска във 

Вашата организация има ли определени 

процедури за мониторинг и докладване, 

приложими към рисковете, управлявани от 

Вашата дирекция (звено/отдел, кметство, 

училище, детска градина, дружество)? 

/представете копие от процедурите за 

мониторинг и докладване, и заповедта за 

утвърждаване/ 

 

ДА    

 

18. Във Вашата организация (дирекция, 

звено/отдел, кметство, училище, детска градина, 

дружество) има ли разписани вътрешни правила 

за разглеждане на постъпили сигнали за 

нередности и предприемане на последващи 

действия?  

Ако Да - запознати ли са  служителите от вашата 

дирекция с тях? 

/представете копие от правилата и заповедта за 

утвърждаване/ 

 

ДА    

 

19. Предоставят ли се достатъчно обучение 

посредством: 

- Вътрешни обучения, свързани с оперативната 

дейност 

- Външни обучения и семинари 

- Обсъждане и дискусии по конкретни теми 

Ако НЕ – поради какви причини? 

 

 

ДА 

   

Обученията се определят 

според: 

- Тема 

- Организация 

- Място 

  

 

20. Удовлетворени ли сте от предоставените 

възможности за: 

20.1.Комуникация с ръководителите на 

структурни звена   

20.2.Възнаграждение 

20.3.Кариерно развитие 

20.4.Осъществяван надзор от лица в 

организацията (дирекция, звено/отдел, кметство, 

училище, детска градина, дружество), които 

познават практиките по вътрешен одит  

20.5. Запознати ли сте със Статута на звеното 

по вътрешен одит към община Велинград? 

Ако ДА – по какъв начин? 

(напр. публикува се на вътрешната и/или 

външната електронна страница на Вашата 

организация; запознаване срещу подпис...)? 

 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

 

 

ДА 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запознати срещу подпис. 
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