
 

 

 

  

 

 

   УТВЪРЖДАВАМ 

                                                                                     КМЕТ: 

                                          /инж. Алекси Кесяков/ 

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 
 

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

     

 

 

Глава първа 

 

                                                         ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Чл.1 (1) Тези правила определят основните цели и задължителните елементи на 

системите за финансово управление и контрол в Община Челопеч, наричана по-нататък 

“Общината”. 

           (2) Системите за финансово управление и контрол в Общината са съвкупност 

от политики и процедури, утвърдени от кмета на Общината. 

           (3) Системите за финансово управление и контрол уреждат поемането на 

финансови задължения и извършване на разходи в Общината. 

 Чл.2 Системите за финансово управление и контрол в Общината имат за цел да 

осигурят: 

 1. Законосъобразно, целесъобразно, икономично, ефикасно и ефективно управление 

на финансовите ресурси на Общината; 

 2. Съответствие на финансовата дейност на Общината с действащото 

законодателство и заповедите на кмета; 

 3.   Опазване на активите и информацията на Общината; 

 4. Предотвратяване и разкриване на финансови нарушения и грешки във 

функционирането на администрацията; 

 5.    Достоверност на счетоводната информация на Общината; 

 6.  Осигуряване на своевременна и надеждна информация с оглед вземане на 

правилни решения при управление на Общината; 

 7.  Осигуряване на прозрачност и възможност за проследяване на решенията и 

действията, свързани с изразходване на бюджетните средства. 
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 Чл.3 (1) Системите за финансово управление и контрол се състоят от задължителни 

и незадължителни елементи. 

  (2) Задължителни елементи са системата за предварителен контрол и 

системата за двойния подпис. 

  (3) Незадължителни елементи на системите за финансово управление и 

контрол включват: 

 1.  Организационни процедури, които следва да определят и описват структурата на 

Общината, да дефинират и разпределят отговорностите между отделните звена и 

служители, да описват нивата на докладване и процедурите на делегиране на 

отговорностите в Общината и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити; 

 2. Процедури, които осигуряват разделяне на отговорностите и задълженията, 

съгласно които функциите по упълномощаване, изпълнение и контрол в Общината са 

разделени и разпределени между различните служители; 

3. Процедури, свързани с достъп до активите и документацията на Общината. 

Същите включват мерки, гарантиращи, че достъп до активите и документацията имат само 

оправомощени лица; 

4.  Процедури за документиране, които гарантират, че всички операции и действия, 

свързани с дейността на Общината ще бъдат документирани. Документацията трябва да 

бъде пълна и точна, лесно достъпна за проверка и да дава възможност всяка операция или 

действие да бъдат проследявани от начало до край; 

5. Процедури по организация на документооборота, в т. ч. документооборотът на 

счетоводната документация, посредством които създадените документи се придвижват, 

съхраняват и използват по определен ред; 

6. Процедури, свързани с човешките ресурси, които осигуряват съответствие на 

придобитото образование и професионален опит на служителя с възложените му функции. 

Процедурите описват правилата за подбор, назначаване, атестиране, преназначаване, 

обучение, квалификация и преквалификация на служителите; 

7. Процедури по вътрешен контрол, изхождайки от особеностите на Общината и 

конкретната необходимост от специфични вътрешноконтролни процедури и звена. 

Функцията по вътрешен контрол не съвпада с предварителния контрол за 

законосъобразност, които се извършва от главен инспектор към община Челопеч; 

8. Счетоводни процедури, които се осъществяват въз основа на сметкоплана за 

бюджетните предприятия при спазване принципите на счетоводството и указанията, 

спуснати от Министерство на финансите с БДС. 
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Глава втора 

 

ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО  

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

 

Раздел І 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ 

 

Чл.4 (1) Предварителният контрол е контрол за законосъобразност на всички 

документи и действия, свързани с финансовата дейност и се осъществява чрез проверки 

преди вземане на решения за поемане на задължения и извършване на разходи, независимо 

от техния размер. 

           (2) Законосъобразност по смисъла на настоящите вътрешни правила е 

съответствие на поеманите задължения и извършваните разходи с приложимата 

нормативна уредба – закони, правилници, постановления и други нормативни актове на 

Министерския съвет и Министерство на финансите, решения, правилници, наредби на 

общинския съвет, заповеди на кмета и др., които се издават въз основа на тях. 

Чл.5   (1) Предварителният контрол се осъществява от главен инспектор чрез 

проверка на документите, свързани с поемането на задължение или извършване на разход 

и предшества полагането на неговия подпис. 

(2) Преди поемането на задължение главен инспектор проверява : 

1. Съответствието на размера и характера на задължението с утвърдения годишен 

размер на бюджетния кредит по съответния бюджетен параграф; 

2. Наличието на бюджетен кредит съгласно месечното разпределение на бюджета – 

размера на задължението, което предстои да се поеме, съобразен ли е с месечното 

разпределение на бюджета по съответния параграф; 

3. Компетентността на лицето, което поема задължението – има ли право да 

представлява Общината и да се разпорежда с финансовите средства и имуществото му, 

валидността и обхвата на делегираните правомощия; 

4. Правилното изчисление на количествата и сумите – проверка за аритметична 

вярност; 

5. Спазването на тръжни процедури и други нормативни изисквания за поемане на 

задължение – проведени ли са необходимите процедури и съответстват ли на 

нормативните изисквания. 

                        (3) Преди извършване на разход, съгласно ЗФУКПС, главен инспектор 

проверява: 

1. Съответствието на разхода с поетото задължение – съвпадат ли размера и вида на 

разхода с размера и вида на поетото задължение; 

2. Компетентността на лицето разпоредило извършването на разхода – има ли право 

да се разпорежда с финансовите средства на Общината, валидността и обхвата на 

делегираните правомощия; 

3. Верността на първичните счетоводни документи, включително правилното 

изчисление на количествата и сумите – съдържат ли изискуеми от „Закона за 

счетоводството“ реквизити, достоверно и точно ли е отразено съдържанието на 

стопанската операция. 
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Чл.6 (1) Осъществяване на процедурите по предварителния контрол се 

удостоверяват от главения инспектор посредством попълване на контролен лист – 

приложение №1 и приложение №2 към настоящите правила. 

                        (2) В резултат на проверките по ал. 2 и ал. 3 на преходния член главения 

инспектор се произнася по законосъобразността и целесъобразността на поемането на 

задължение и /или извършването на разход изразявайки одобрение чрез поставяне на 

подпис и дата върху контролния лист за поемане на задължение или извършване на 

разход. 

                        (3) Главения инспектор осъществява проверката на документите свързани с 

поемането на задължение в рамките от 1 до 3 дни. 

 При проверка на документите свързани с извършване на разход главения 

инспектор  се произнася в рамките на един ден от предоставянето им.  

(4) Срокът за произнасяне на главения инспектор започва да тече от деня 

следващ предаването и завеждането на документите или досиетата, чрез деловодната 

програма на общината. Този срок спира да тече в случай, че са поискани допълнителни 

документи. След предоставянето им срока продължава да тече. 

(5) След произнасянето на главения инспектор, той е длъжен да предаде 

всички получени документи или досиета на определените от Кмета на Общината 

отговорни длъжностни лица. 

                        (6) Предоставянето на документите и досиетата се отбелязва в регистъра на 

главения инспектор, чрез регистрация в регистрите „Финансов контрол“, които са част 

от интегрираната система за управление в Община Челопеч. В него той отбелязва 

дадените през годината мнения за поемане на задължение или извършване на разходи, 

както и вписва обстоятелствата в деня на тяхното настъпване. 

 (7) Кметът, заместник кмета, секретаря на Общината и главният 

счетоводител могат да правят справки в регистрите на главения инспектор - приложение 

№6. 

 (8) Отказът на главения инспектор да подпише документ за поемане на 

задължение или извършване на разход се мотивира в писмена форма /становище или 

контролен лист/ и се завежда в деловодството на Общината. 

Чл.7   (1) За всяко задължение или разход, превишаващи 10 000 лв. преди тяхното 

поемане или извършване се съставят досиета. 

(2) Досиетата се съставят от определените със заповед на кмета длъжностни 

лица предоставят се на главения инспектор за осъществяване на предварителен контрол и 

допълване с копия от платежните документи за извършване на плащания по поетото 

задължения или разход. 

Чл.8 Изготвят се четири типа досиета: 

1. Досие за задължение – съставя се при всяко поемане на задължение над 10 000 

лв. и се допълва с копия от документи за всички разходи извършени във връзка с това 

задължение независимо от размера им; 

2. Досие за разход – съставя се за единичен разход над 10 000 лв. когато не е имало 

основание да състави досие за задължение включващо разходите за електроенергия, 

топлоенергия, вода и др. подобни 

3. Общо досие – съставя се за работната заплата и всички свързани с нея 

осигурителни плащания. Досието се открива на първи януари и се закрива на тридесет и 

първи декември на бюджетната година 



 5 

4. Досие за нереализирани проекти, оферти, предложения и други свързани с 

дейността на Общината 

Чл.9 Всяко досие по чл. 8 съдържа: 

1. Опис на приложените документи по образец – приложение №3 към настоящите 

правила; 

2. Контролен лист за движението на досието  между различните структурни звена и 

лица в Общината – приложение №4 към настоящите правила; 

3. Описание на приложимата нормативна уредба за поемане на конкретното 

задължение или поемането на конкретен разход – приложение №5 към настоящите 

правила; 

4. Копия на договорите и анексите към тях; 

5. Доклад за представяне на всяка отделна процедура за възлагане на обществена 

поръчка изготвена от длъжностно лице определено със заповед на кмета и съдържащ 

следното: 

 а/ цел на поръчката  

 б/ предмет и обхват на поръчката 

 в/ вид на процедурата  

 г/ цени и начин на плащане 

6. Към доклада по чл.9, т.5 се прилагат: 

 а/ копие от заповедта за откриване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка; 

 б/ копие от обявата за процедурата за възлагане на обществена поръчка 

 в/ копие от протокола на комисията за разглеждане, оценяване и класиране 

на предложенията, съгласно ЗОП; 

 г/ копие от заповедта за класиране на първо място участник 

 д/ копие от договора и анексите към същия 

7. Други документи, имащи отношение към поемане на задължението или 

извършване на разхода; 

8. Контролен лист или становище за извършване на предварителен контрол; 

9. Копие от фактурите и платежните документи; 

10. При несъгласие за поемане на задължението или извършване на разхода 

мотивирани писмен отказ на главения инспектор. 

Чл.10 Всяко досие по чл. 8, т. 2 съдържа: 

1. Опис на приложените документи по образец – приложение №3; 

2. Контролен лист за движение на досието между различните структурни звена и 

длъжностни лица в Общината – приложение №4 

3. Опис на приложимата нормативна уредба – приложение №3; 

4. Копия на договорите, анекси и допълнителни споразумения към тях 

5. Контролен лист и/или становище за извършване на предварителен контрол 

6. Копия от фактурите и платежните документи и др.  

Чл.11  (1) Досиетата за текущата година и до приключването им се съхраняват в 

дирекция “Обща администрация и финанси” по ред определен от кмета на Общината. 

 (2) Приключените досиета се предават за съхраняване в деловодството на 

Общината с приемо-предавателен протокол. 

Чл.12 Определено със заповед на кмета лице носи отговорност за съставяне на 

досието по реда на тези правила. 
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Чл.13 Отговорност за съхраняване на досието носи служител от дирекция “Обща 

администрация и финаси” със заповед на кмета на Общината. 

Чл.14  (1) За поетото задължение или извършен разход под 10 000 лв. не се съставя 

досие; 

  (2) В случаите на ал. 1 се попълва контролен лист, който заедно с 

придружаващите го документи /заявки, оферти, докладни, становища, фактури и др./ се 

прилага към платежния документ. 

 

 

Раздел ІІ 

 

СИСТЕМА НА ДВОЕН ПОДПИС 

 

       Чл.15       (1) Системата на двойния подпис е задължителен елемент на СФУК. 

 (2) Всички документи свързани с поемане на задължение и извършване на 

разход се подписват от кмета в качеството му на разпоредител с бюджетни кредити и 

главния счетоводител, независимо от поемането на задължение или извършването на 

разхода. 

  (3) Кметът със заповед упълномощава длъжностните лица, които 

изпълняват неговите и на гл.счетоводител функции в случай на отсъствие, поради 

ползване на отпуск или командировка. 

  (4) Кметът може да делегира със заповед на зам. кмет или главен секретар 

на Общината права да подписват за ръководител първичните счетоводни документи за: 

1. Отчитане на дълготрайните активи при безвъзмездно приемане, предаване, 

бракуване и др.; 

2. Отчитане на парични средства и материални запаси – платежни нареждания, 

приходни и разходни касови ордери, искания за отпускане на материали; 

3. Отчитане на разчетни взаимоотношения – авансови отчети на МОЛ и служители, 

фактури, заповеди за командировки на служители. 

  (5) Системата на двойния подпис се прилага и в случаите когато не е 

упражнен предварителен контрол. 

  (6) При незаконосъобразни и нецелесъобразни разходи, гл.  счетоводител 

може да откаже да постави втори подпис. Отказът задължително се завежда в 

деловодството на Общината в писмена форма. 

 

 

Глава трета 

 

КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗГРАЖДАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СФУК 

 

Чл.16 (1) Контролът по спазване на настоящите вътрешни правила свързан с 

изграждането и функционирането на СФУК се осъществява от вътрешни одитори и 

органите на Сметната палата. 

  (2) Вътрешният контрол по спазване на правилата се осъществява от 

секретаря и главения инспектор на община Челопеч в зависимост от тяхната компетенция, 
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които при установени несъответствия правят мотивирани предложения до кмета на 

Общината за отстраняване на допуснати грешки, нередности или нарушения. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1 Вътрешните правила за изграждане и функциониране на СФУК в Община 

Челопеч се издават на основание изискванията на ЗФУКПС. 

§2 Видовете организационни процедури и нива на докладване съгласно чл. 3 от 

настоящите правила са разработени в инструкции утвърдени от кмета на Община Челопеч 

и са неразделна част от тях. 

§3 Незадължителните елементи на СФУК се уреждат с други вътрешни актове на 

Община Челопеч. 

§4 Неразделна част към настоящите вътрешни правила са приложения №1, 2, 3, 4, 5 

и 6. 

§5 В случаи на изменения на приложимото национално и/или общностно 

законодателство отговорния служител да актуализира  своевременно Вътрешните  правила 

„За изграждане и функциониране на системата за финансовото управление и контрол в 

Община Челопеч“. 

§6 Вътрешни правила за изграждане и функциониране на СФУК влизат в сила от 

01.04.2005 год. 

            §7 Промените на вътрешните правила влизат в сила със заповед №273 от 09.06.2020 

год. 

 

 

 

 


