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Резюме 
В разработката се прави опит за интерпретация на нов модел на стратегическо 
планиране  в  частта  на  финансовото  управление  и  контрола  на  учебните 
заведения  като  публични  институции.  Ръководителите  на  учебни  заведения 
попадат сред субектите, които изграждат Системите за финансово управление 
и  контрол  в  публичния  сектор,  като  разпоредители  с  бюджетни  кредити  по 
общински бюджети и фондове. 
Предложеният модел е съобразен с основните цели, изведени в Националната 
програма  за  развитие  на  училищното  образование  и  предучилищното 
възпитание  и  подготовка  –  2006–2015  г.,  както  и  с  училищните  политики, 
практики  и  процедури,  залегнали  в  действащите  нормативни  актове  на 
Националното законодателство и Европейските стандарти.  
Обхватът на планиращата дейност е разпределен в области,  които  гарантират 
издигането на престижа на училищната организация и утвърждаването й като 
институция, предоставяща съвременно качествено образование. 
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This paper is an attempt to interpret a new model of strategic planning in the part of 
financial management and control of  schools as public  institutions. School  leaders 
are all among the subjects that make up the systems for financial management and 
control  in  the  public  sector  as  spending  on  municipal  budgets  and  funds.  The 
proposed model  is  consistent  with  the  key  objectives  displayed  in  the  National 
Programme for the Development of School and Pre‐school Education ‐ 2006 ‐ 2015 
year  and  with  school  policies,  practices  and  procedures  set  out  in  the  current 
regulations  of  the  national  legislation  and  European  standards.  The  scope  of 
planning activity  is divided  into areas that ensure raising the prestige of the school 
organization  and  its  establishment  as  an  institution  providing  modern  quality 
education. 
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Стратегическото управление на учебното заведение 
е  един  от  най‐сложните  процеси  в  публичния 
сектор  поради  многообразието  от  дейностите, 
които  се  осъществяват  в  него.  Сложността  на 
стратегическото  управление  в  училищните  звена 
произтича  и  от  обемната  нормативна  база, 
обслужваща  сферата  на образованието,  както и  от 
адаптирането  на  основния  процес  –  учебно‐
възпитателният,  към  сложната  бюрократична 
система.  Ключова  роля  в  този  процес  играе 
стратегическото  планиране.  Някои  автори 
определят  стратегическото  управление  като 
„стратегическо  планиране  плюс  стил  на 
управление“[6].  Същността  на  стратегическото 
планиране произтича от избора на общите цели на 
организацията,  свързани с промяната  за бъдещето 
и желаното състояние.  
Стратегическото планиране съвсем не е нов аспект 
в  съдържанието  на  стратегическото  управление. 
Още  през  1965  г.  Игор  Ансов  в  книгата  си 
„Корпоративна  стратегия“говори  за  класическия 
модел  на  стратегическо  планиране  като  модел  на 
рационално  планиране.  Ансов  различава  три  нива 
на  организационна  дейност:  административна, 
оперативна  и  стратегическа  [6].  Според  него, 
управлението на стратегическо ниво би трябвало да 
бъде  цел  на  мениджърите,  заемащи  най‐високо 
ниво в организацията, тъй като те са единствените, 
които  могат  да  осмислят  сложността  от  фактори, 
които оказват влияние върху организацията и могат 
да  я  насочат  в  избраната  посока.  Задачата  на 
работещите  на  по‐ниски  нива  е  да  осъществят 
задачите, поставени им от организационния елит. 
Отговорността на директорите на учебни заведения 
се  свързва  с  умението  да  се  избегне 
бюрократизирането,  създавайки  гъвкав  модел  на 
стратегическо управление. И не само. Необходимо 
е  да  го  адаптират  непрекъснато  към  нуждите  на 
времето.  Определянето  на  посоките  за  бъдещето 
развитие  на  училищната  институция  и 
изграждането  на  концепция  от  взаимосвързани 
цели, дейности и персонал за осъществяването им 
е  задача  на  ръководителя  на  просветното  звено. 
Реализирането  на  дейностите  е  административен 
процес,  в  който  се  включват  всички  заети  в 
организацията. 
Като  част  от  стратегическото  управление, 
стратегическото  планиране  в  учебното  заведение 
може да  бъде определено  като  процес,  включващ 
система  от  правила  за  взимане  на  адекватни 
управленски  решения  за  развитието  на 
образователната институция. Най‐важните правила 
в случая могат да бъдат обособени в няколко групи: 
- Правила,  които  определят  механизмите  за 
оценка  на  настоящото  и  бъдещото  състояние  на 
учебното  заведение  [4] –  изграждане ПРОФИЛ НА 
УЧЕБНОТО  ЗАВЕДЕНИЕ.  Основни  средства  за 
извършване на реалната оценка на състоянието на 
училищната  институция  в  определен  момент  се 

явяват  механизмите  за  самооценка.  Те  се 
определят и като основни индикатори в  системата 
за  инспектиране  на  училищната  институция.  Най‐
важният  белег  на  учебното  заведение  е  свързан  с 
неговото предназначение – да обучава и възпитава 
учениците. Мисията на учебното заведение трябва 
да  бъде  свързана  именно  с  прекия  процес  – 
учебно‐ възпитателният. 
Изградената  характеристиката  на  училищната 
организация  към  определения  момент,  на  база 
оценката  и  самооценката,  трябва  да  определи 
реалното  състояние:  „Къде  сме  ние?“,  както  и 
разпределението  на  ресурсите  и  управленската 
дейност,  за  да  се  отговори  на  въпроса:  “Къде 
отиваме“?  В  някои  случаи  той  бива  изместен  от 
редица  второстепенни  или  третостепенни 
мениджърски  функции  на  ръководителя  на 
учебното  заведение  /свързани  с  конкурентното 
оцеляване  на  учебното  заведение/  и  основната 
цел –  по‐качествено  образование,  се  разсейва  в 
отговорите на най‐съществените въпроси – спрямо 
кого,  как  и  за  какво  да  се  конкурира. 
Делегираните  бюджети  поставиха  в  основата  на 
конкуренцията  единствения  индикатор  за 
финансова стабилност – брой ученици.  
- Правила,  които  обосновават  връзката  на 
учебното  заведение  с  външната  среда  [4] –
родители,  общественост,  държани  институции  и 
органи  на  местната  власт.  Общественото  доверие 
се оказва ключов фактор при избора на училище в 
условията на конкуренцията. Неадекватната оценка 
на  реалното  състояние  на  организацията  може  да 
доведе  до  погрешни  стратегически  решения, 
свързани  с  формулиране  на  мисията  и  визията  на 
училището,  които  ще  повлияят  върху 
организацията  на  управлението  на  учебното 
заведение. 
- Правила,  които  установяват  вътрешната  среда 
[4] –връзки  и  взаимодействия  на  ниво  учебно 
заведение и определяне на приоритети и действия. 
Учебната среда е най‐сложната и динамична среда 
с  непредсказуем  характер  и  непредвидими 
последици  поради  специфичната  материя,  с  която 
се  работи  –  децата.  Техният  правен  статус  се 
съсредоточава  в  две  определения  – 
неправоспособни  и  недееспособни  лица.  В  тази 
връзка  стабилността  на  училищната  институция 
още  повече  засилва  ролята  на  ръководителя  на 
учебното  заведение  и  включените  в 
образователно‐възпитателния  процес  учители, 
възпитатели  и  административно‐помощен  персо‐
нал. 
Осъзнатата  отговорност  за  образованието  и 
възпитанието  на  учениците  налага  ръководителят 
на  учебното  заведение  да  възприеме 
стратегическото  управление  като  ясно  изградена 
концепция,  с  взаимно  свързани  цели  и  персонал, 
постигането  на  които  ще  доведе  до  висок 
просперитет и стабилност на институцията. 
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Учебният  процес  сам  по  себе  си  е  немислим  без 
осигуряването  на  подходящи  условия  за 
реализирането  му.  Обхватът  на  цялата  планираща 
дейност  и  реализацията  на  процесите  в  учебното 
заведение  са  подчинени  на  съответствието  със 
законодателството,  вътрешните  актове  и  договори 
в учебното заведение.  
С  подготовката  на  влизането  на  България  в 
Европейския  съюз  нараснаха  изискванията  към 
ръководителите  на  организациите  от  публичния 
сектор  и  дефинирането  на  управленската  им 
отговорност  намери  своето  място  в  специален 
Закон  за  финансово  управление  и  контрол  в 
публичния  сектор  (ЗФУКПС),  влязъл  в  сила  през 
март  2006  година.  С  новия  Закон  за  финансово 
управление и контрол в публичния сектор се прави 
опит  в  българското  законодателство  да  се 
регламентират  основополагащи  принципи  на 
европейското  право  и  да  се  въведе  интегрирана 
рамка  за  вътрешен  контрол  в  бюджетните 
организации.  Законът  урежда  обхвата  и 
осъществяването  на  финансовото  управление  и 
контрола  в  публичния  сектор,  принципите  и 
изискванията  към  системите  за  финансово 
управление и контрол идруги. 
Член  5  от  Закона  за  финансово  управление  и 
контрол  в  публичния  сектор  регламентира 
финансовото  управление  и  контрол  като  цялостен 
процес, интегриран в дейността на организациите и 
осъществяван  от  ръководството  и  персонала  им 
(чл. 5  от  ЗФУКПС).  Начинът  на  реализиране  е  чрез 
изграждането  и  функционирането  на  системи  за 
финансово  управление  и  контрол  (СФУК).  Те 
включват  политики,  процедури  и  дейности, 
предназначени да предоставят разумна увереност, 
че  целите  на  организацията  ще  бъдат  постигнати 
чрез: 
Законосъобразно и целесъобразно разходване на 
средствата.  Законосъобразното  управление  е 
основно  изискване  към  дейността  на  ръководи‐
телите  на  учебни  заведения.  Във  всички  свои 
действия,  насочени  към  постигане  на  целите  на 
организациите,  те  следва  да  спазват  и  да  се 
ръководят  от  действащите  нормативни  актове 
(таблица  1).  Това  означава,  че  установената 
система за финансово управление и контрол трябва 
да  осигури  спазване  на  приложимото 
законодателство,  изпълнение  на  вътрешните 
правила,  наредби,  инструкции и  заповеди,  както и 
изпълнение  и  съблюдаване  на  поетите  договорни 
задължения.  Законосъобразното  управление  е 
основно  изискване  към  дейността  на 
ръководителите на учебни заведения. 
‐  Надеждност  и  всеобхватност  на  финансовата  и 
оперативната  информация.  СФУК  трябва  да 
осигури  достоверна,  сигурна,  уместна  и  пълна 
информация  и  нейното  точно  разкриване  в 
навременни доклади до заинтересованите лица. 

‐  Икономичност,  ефективност  и  ефикасност  на 
дейностите. 
Доброто  финансово  управление  е  основният 
принцип  на  ръководството  на  всяка  организация. 
Чрез  него  се  цели  ефективно  оползотворяване  на 
човешки  ресурси,  финансови  средства  и 
оптимизиране  на  дейностите  до  степен,  която 
гарантира  постигане  на  поставените  цели. 
Икономичното разходване на средствата означава 
с най‐малки разходи да се финансират дейностите, 
необходими  за  оптималното  функциониране  на 
системата. А ефективността гарантира най‐доброто 
съотношение  между  използваните  ресурси  и 
получените резултати. Ефикасността в училищната 
институция  е  свързана  с  постигането  на 
максимални  резултати  от  използваните  човешки  и 
материални ресурси при осъществяване на учебно‐
възпитателната дейност. 
Опазването  на  активите  и  информацията 
гарантира  защита  срещу  погиване,  повреждане, 
брак,  присвояване,  злоупотреба,  грешки, 
нередности,  измами,  неправомерен  достъп  до 
информация, манипулиране и други.  Като основна 
задача  на  системите  за  финансово  управление  и 
контрол  се  поставя  предоставянето  на  разумна 
увереност  за  изпълнението  на  целите  на 
организацията  (разходите  за  контрол  да  не 
надхвърлят очакваните ползи от него)[2]. 
Прозрачността  е  следващият  принцип,  който 
гарантира  доброто  финансово  управление  на 
учебното  заведение.  Той  е  основният  фактор  за 
обществено доверие и сигурност при използване на 
бюджетните кредити в публичната организация. 
В  оперативен  план  учебните  заведения 
разработват  своите  учебни  планове,  по  които 
осъществяват  образователната  политика  на  ниво 
училище,  подчинена  на  националната  образо‐
вателна стратегия. Наред с планирането на учебния 
процес, който се явява с първостепенна важност за 
правилното  функциониране  на  училищната 
институция,  се налага ръководителите на учебните 
заведения  да  изградят  система  от  правилници, 
правила и процедури,  за да се осигури цялостното 
стратегическо  управление  на  поверените  им 
организации.  В  тази  посока  е  необходимо  да  се 
предложи  унифициран  модел  за  изграждане  на 
система от планираща документация, в която да се 
определят основите на стратегическото управление 
на учебното заведение. Стълбовете, върху които се 
изграждат  системите  за  финансово  управление  и 
контол  в  учебното  заведение,  са  положени  върху 
основата на учебно–възпитателнатадейност. 
Със Закона за финансовото управление и контрол в 
публичния  сектор  /ЗФУКПС/  се  въведе 
определението  за  управленска  отговорност  и  се 
регламентираха  задълженията  на  ръководителите 
на  организациите  от  публичния  сектор  за 
осъществяването й. За да се осигури съответствие с 
изискванията на закона, ръководителите следва да 
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преразгледат,  актуализират  и  допълнят 
съществуващите  в  организацията  политики, 
процедури и практики, свързани с осъществяваната 
от тях управленска отговорност и да въведат нови, 
когато  това  е  необходимо.  Ръководителите  пряко 
отговарят  за  управлението  и  развитието  на  цялата 
организация.  Едни  от  основните  им  функции  са 
планирането  и  организирането  на  дейността, 
въвеждането  на  процеса  по  управление  на  риска, 
осъществяването на текущ надзор и поддържането 
на  адекватен  вътрешен  контрол  с  цел  получаване 
на  разумна  увереност,  че  набелязаните  цели  и 
задачи  в  организацията  ще  бъдат  постигнати.  Във 
връзка  с  чл.7  от  закона ръководителите на  учебни 
заведения разработват и утвърждават  
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 
Като  ръководители  на  организации  от  публичния 
сектор  по  чл.2, директорите  на  учебни  заведения 
отговарят за: 
1.  Определянето  на  целите  на  организациите, 
които  ръководят,  разработването  и  прилагането 
на  стратегически  планове,  планове  за  действие  и 
програми  за  достигане  на  поставените  цели. 
Изработват  се  Стратегия  за  развитието  на 
учебното  заведение  и  система  от  правилници, 
процедури  и  инструкции  за  постигане  целите  на 
организацията. В стратегията се поема отговорност 
за  осъществяване  на  училищната  политика, 
определят  се  мисията  и  визията  на  училището, 
съобразно  действителното  състояние  и  бъдещото 
му  развитие  в  дългосрочен  план,  както  и 
приоритетните  направления  и  дейности  за 
постигане на поставените цели. Оперативните цели 
трябва  да  съответстват  на  стратегическите  цели  и 
да са  съобразени с целите и  задачите,  заложени в 
законите  и  подзаконовите  нормативни  актовена 
учебното  заведение,  както  и  с  националната 
стратегия,  икономическата  програма  на 
правителството,  регионалните  политики  и 
прогнози. 
С  „Вътрешните  правила  за  изграждане  на 
система  за  финансово  управление  и  контрол  в 
учебното заведение“ се определят основните цели, 
политики и процедури за финансово управление и 
вътрешен  контрол  в  учебното  заведение. 
Финансовото  управление  и  вътрешният  контрол  е 
цялостен  процес,  интегриран  в  дейността  на 
учебното заведение и се осъществява от директора, 
ръководството и служителите. 
Вътрешните  правила  заемат  основно  място  в 
структурата  на  предложения  модел,  тъй  като 
тяхната  цел  е  да  регламентират  цялостния  процес 
по осигуряване на разумна увереност, че целите на 
учебното заведение ще бъдат постигнати. Чрез тях 
се  усъвършенства  вътрешно‐нормативната  база  в 
учебното  заведение,  а  именно  –  правилници, 
инструкции, правила, вътрешни наредби, указания, 
работни  инструкции,  заповеди  и  други. 
Утвърдените от директора вътрешни документи се 

прилагат във всички структури, дейности и процеси 
в учебното заведение; 
2.  Идентифицирането,  оценката  и  управлението 
на  рисковете,  застрашаващи  постигането  на 
целите  на  организациите.  Стратегията  за 
управление  на  риска  включва  идентифициране, 
подреждане  по  приоритети,  оценка  на  рисковете, 
управление,  наблюдение,  контрол  и  преглед  на 
възможни  опасности,  които  могат  да  повлияят 
негативно върху постигане на поставените цели на 
училището; 
3.  Планирането,  управлението  и  отчитането  на 
публичните средства, с оглед постигане на целите 
на  организациите,се  гарантират  чрез  прозрачна  и 
законно  обоснована  Счетоводна  политика. 
Счетоводната  политика  на  учебното  заведение  е 
система  от  принципи,  изходни  положения, 
концепции,  правила,  бази и процедури,  възприети 
за отчитане на бюджета и други  видове дейности, 
както  и  за  представяне  на  отчетната  информация 
във  финансов  отчет.  Нейна  нормативна  основа  са 
Законът  за  счетоводството,  Сметкопланът  на 
бюджетните  предприятия  и  ДДС  №20  от 
14.12.2004 г.  на  Министерството  на  финансите  /за 
прилагане на Национални счетоводни стандарти за 
бюджетните  предприятия/.  На  база  на 
информацията  от  аналитичните  доклади  и 
финансови  отчети  се  създават  предпоставки  за 
вземане  на  адекватни  управленски  решения  при 
планирането,  разпределението  и  разходването  на 
финансовите  ресурси.  Достоверното  представяне 
на  изпълнението  на  бюджета  се  осъществява 
веднъж  на  тримесечие  от  главния  счетоводител 
пред  вътрешните  (педагогически  съвет)  и  външни 
органи (регионален инспекторат и община), както и 
с годишен отчет пред общо събрание; 
4. Спазването на принципите за добро финансово 
управление  и  прозрачност  на  публичните 
средства,  както  и  за  законосъобразното  им 
управление  и  разходване  се  гарантира  чрез 
редица  документи,  като  например  Вътрешните 
правила  за  работната  заплата.  В  тях  се 
регламентират изготвянето на Ведомост за аванс и 
работна  заплата;  допълнително  материално 
стимулиране  (ДМС);  други  плащания,  свързани  с 
трудовите  възнаграждения  на  служителите  в 
училището; 
5.  Създаването  на  подходяща  организационна 
структура  с  цел  ефективно  изпълнение  на 
задълженията.  Разработват  се  Устройствен 
правилник  и  Система  за  управление  на 
персонала.  С  правилника  се  определят  дейността, 
структурата, функциите и числеността на персонала 
в учебното заведение. Целта на  системата е да се 
въведе  единно  разбиране  за  структурата  на 
училищната организация като цяло –  от подбор  за 
назначаване  на  персонала  до  прекратяване  на 
трудовото  правоотношение.  Определените 
длъжности  в  щатните  разписания  търпят  своите 
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промени  при  промяна  на  условията  за 
функциониране  на  системата,  което  касае  тяхното 
сериозно  аргументиране  за  преодоляване 
съпротивата  в  организацията.  В  този  аспект 
прозрачността  в  процесите  от  обявяване  на 
свободни работни места до нуждата от промени в 
длъжностното  разписание,  изготвянето  на 
поименни  щатни  разписания,  назначаване  и 
изготвяне  на  трудови  договори  в  училището, 
провеждане  на  конкурси  при  подбор  преди 
назначаване и освобождаване от длъжност, както и 
изготвяне  и  подписване  на  трудов  договор  с 
новоназначен  служител  са  част  от  дейностите, 
необходими  за  организационното  управление  на 
учебното заведение; 
6.  Ефективното  управление  на  персонала  и 
поддържането  нивото  на  компетентността  му. 
Изграждат  се  политики,  практики  и  инструкции  по 
управление  на  човешките  ресурси.  В 
„Инструкцията  за  организацията  и  дейността 
по управление на човешките ресурси“ се уреждат 
функциите, дейността, задачите и организацията по 
отношение на управлението на човешките ресурси 
в  училището.  Тя  определя  задълженията  на 
ръководителите  и  служителите,  произтичащи  от 
техните  трудови  правоотношения.  В  нея  се 
регламентират  задълженията  и  отговорностите  на 
служителите,  свързани  с  изготвяне  на  актове, 
касаещи  трудовите  правоотношения,  съгласно 
действащото  законодателство.  В  инструкцията  са 
регламентирани  действията  по  изготвянето  и 
утвърждаването  на  длъжностното  и  поименното 
щатно  разписание,  назначаването  на  работници  и 
служители  и  възникването  на  трудовото 
правоотношение,  работното  време,  почивките  и 
отпуските,  атестирането  на  работниците  и 
служителите  и  прекратяването  на  трудовото 
правоотношение; 
За  ефективното  функциониране  на  училищната 
институция са необходими „Вътрешни указания за 
осъществяване  на  подбор  при  назначаване  на 
персонал  в  училището,  за  сключване  и 
прекратяване  на  трудови  договори”.  Тези 
указания се издават от директора на училището на 
основание  чл.13,  ал.4  от  Закона  за  финансовото 
управление  и  контрол  в  публичния  сектор 
(ЗВУКПС)и  обхващат  процеса  на  обявяване  на 
свободните  места,  провеждането  на  конкурси  по 
документи, подбора преди назначаване, изготвяне 
и  подписване  наразличните  видове  трудови 
договори  (с  новоназначен  служител;  за  съвме‐
стителство;  за  заместване;  допълнително  споразу‐
мение),  както  и  начините  на  прекратяване  на 
трудовите  правоотношения.  Целта  на  вътрешните 
указания  е  да  се  въведе  единно  разбиране  за 
назначаването и изготвянето на трудови договори в 
училището,  да  се  подпомогне  процесът  на 
обявяване  на  свободните  работни  места, 
провеждане  на  конкурси,  подбор  преди 

назначаване,  изготвяне  и  подписване  на  трудов 
договор с новоназначен служител; 
7.  Квалификацията  на  кадрите  от  учебното 
заведение  е  гарант  за  ефективното  й 
функциониране.  Това  е  основната  причина  като 
приоритет на училището да залегне планирането и 
осъществяването  на  квалификационна  дейност, 
залегнала  в  „Инструкция  за  планиране  и 
организиране  на  обучението  на  служителите“. 
Чрез  обучението  се  дава  възможност  на 
учителите  и  служителите  непрекъснато  да 
развиват  способностите  и  уменията  си  в 
зависимост  от  личните  си  нужди  и  в 
съответствие  с  квалификационното  ниво, 
изисквано  от  съответната  длъжност. 
Училището  планира  средства  в  бюджета  за 
краткосрочно,  средносрочно  и  дългосрочно 
обучение на служителите; 
8.  Създаването  на  условия  за  законосъобразно  и 
целесъобразно  управление,  адекватно  и  етично 
поведение  на  персонала  в  организациите. 
В „Етичния  кодекс“се  регламентират  стандартите 
за етично поведение на всички, заети с обучението 
и  възпитанието  на  учениците,  както  и  на 
работещите  с  деца  в  сферите  на  образованието. 
Моралът  и  етичното  поведение,  като  основни 
принципи  в  работата  на  педагозите,  стоят  в 
основата  на  тяхната  ежедневна  практическа 
дейност,  свързана  не  само  с  взаимоотношенията 
им  с  децата,  но  и  с  техните  родители  и  с 
обществото като цяло. 
Неразделна част от Етичния кодекс са „Вътрешните 
правила за превенция, наблюдение, установяване 
и докладване на нарушенията и за предпреимане 
на  последващи  мерки  при  прилагане  на  етичния 
кодекс“.  Тези  вътрешни  правила  се  прилагат  при 
нарушаване  на  Етичния  кодекс  и  уреждат  реда  и 
начините  за  установяване,  докладване, 
регистриране,  наблюдение  на  деянията,  както  и 
предприемане  на  последващи  мерки.  Във 
вътрешните  правила  се  представят  превантивните 
мерки  за  предотвратяване  на  нарушения,които 
трябва  да  бъдат  заложени  във  Вътрешно‐
училищния  правилник,  както  и  редът  и  начините 
на  запознаването  с  този  правилник  на  родителски 
срещи  на  родителите  и  учениците  срещу  подпис, 
което  гарантира  неговото  стриктно  спазване  от 
преките участници в учебно‐възпитателния процес; 
9.  Въвеждането  на  Антикорупционни  процедури. 
Те имат  за  цел да дадат  най‐обща информация  за 
корупцията  и  нейните  форми,  да  очертаят 
основните  области  за  превенция  и 
противодействие  на  корупцията  в  учебното 
заведение  и  да  определят  принципите  на 
антикорупционните практики. В  тези процедури се 
предвиждат  конкретни  антикорупционни  мерки, 
свързани  със  създаване  на  организационни, 
нормативни  и  технически  предпоставки  за  бърз  и 
пряк  достъп  на  гражданите  и  организациите  до 
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публична  информация  в  реално  време,  постоянно 
обновяване на информацията в сайта на училището 
и  достъп  до  електронни  услуги  чрез  неговия  сайт, 
както и въвеждане и спазване на Етичен кодекс за 
работа с деца и Етичен кодекс на служителите. Чрез 
тях  се  засилва  гражданският  контрол  върху 
дейността  на  училището.  Изготвя  се  и  „Работна 
инструкция  за  регистриране  и  разглеждане  на 
сигналите  за  корупция“,  която  регламентира 
процесуалните  действия  на  служебните  лица, 
получаващи  сигналите  и  обработващи  информа‐
цията  и  тези  на  ръководителя  във  връзка  с 
вземането  на  решение  при  разследването  на 
сигналите и последващите действия; 
10.  Съхранението  и  опазването  на  активите  и 
информацията  от  погиване,  кражба,  непозволен 
достъп и злоупотреба. Създава се „Инструкция за 
организационните  процедури  по  използване  на 
информационните  системи  от  служителите“. 
Чрез  нея  се  информират  всички  служители  за 
техните  права  и  задължения  по  отношение  на 
използването  на  информационните  системи  в 
училище и се дават указания за етичната употреба 
от служителите на информационните технологии на 
училището.  Областите,  които  покриват  тези 
правила,  са  извършване  на  инвентаризации, 
бракуване на активи, управление и стопанисване на 
имущество  съгласно  Закона  за  държавната 
собственост и Закона за общинската собственост, за 
работа с внедрени системи за видео наблюдение и 
други. 
Изработва  се  и  „Инструкция  по  осигуряване  на 
достъп  до  обществена  информация“.  В  нея  се 
определя  административно  звено  (длъжностно 
лице),  което  да  отговаря  за  разглеждането  на 
заявленията  за  достъп  до  обществена 
информация, получени вучебното заведение. 
С  процедурата  за  „Контрол  върху  работата  с 
информационните  технологии”  се  информират 
всички  служители  за  техните  права  и  задължения 
по  отношение  на  използването  на 
информационните системи в учебното заведение и 
се  определят  правилата  за  ползване  на 
информацията за вътрешна и външна комуникация, 
за  предоставяне  на  услуги  на  граждани,  за 
администриране,  а  също  така  и  за  извършване  на 
проучвания и обмяна на информация. 
„Системата  за  вътрешна  комуникация“  трябва 
да  гарантира  получаване  на  навременна  и  точна 
информация,  документиране  и  проследимост  на 
всички  операции  и  действия,  свързани  с 
управление  на  средствата  от  ЕС,  в  съответствие  с 
изискванията  на  българското  законодателство  и 
приложимите регламенти и с други актове на ЕК и 
Съвета  на  ЕС.  В  нея  се  определят  насоките  и 
дейностите,  които  се  провеждат  за 
усъвършенстване  на  комуникацията,  разпростра‐
нение  на  информацията  и  правилното  функцио‐
ниране на информационната система в рамките на 

учебното  заведение.  Вътрешната  комуникация  се 
разглежда като система от канали, възможности и 
средства  за  връзка  между  отделните  служители  в 
учебното  заведение,  както  и  за  пренос  на 
информация  в  рамките  на  организационната 
структура.  С  тази  система  се  цели  опростяване, 
улесняване  и  систематизиране  на  каналите  за 
информация  и  комуникация  в  хоризонтална  и 
вертикална  посока.  За  целта  е  необходимо 
учебното  заведение  да  поддържа  електронна 
страница,  на  която  са  описани  целите  на 
организацията,  основните нормативни и  вътрешни 
актове,  регламентиращи  неговата  дейност  и  друга 
полезна информация; 
11. Разделянето на отговорностите по вземане на 
решение,  осъществяване  на  контрол  и 
изпълнение.  Определят  се  лица,  които  да 
осъществяват  предварителен  контрол  преди 
вземането на решение за откриване на процедури 
за  обществени  поръчки  (вкл.  подготвената 
документация,  технически  спецификации,  проекти 
на  обявление,  решение,  договор  и  т.н.).  В 
длъжностната  характеристика  на  всяко  лице  на 
ръководна  длъжност  в  учебното  заведение  се 
регламентират  задължения  за  извършване  на 
предварителен  контрол  върху  специализираната 
дейност,  за  която  отговаря.  Лица,  които  мога  да 
осъществяват  предварителен  контрол,  са 
ръководителят на административното звено, който 
отговаря  за  провеждането  на  процедурите  за 
обществени  поръчки;  ръководителят  на 
административното  звено,  който  отговаря  за 
финансовата  и  счетоводната  дейност  на 
организацията;  юрист;  помощник‐директор; 
експерт със специфична компетентност и др.; 
12. Осигуряването на функцията по вътрешен одит 
в  съответствие  с  действащото  законодателство. 
Осигуряват  се  адекватни  вътрешни  правила 
относно  ключовите  контролни  дейности: 
Процедурите  за  разрешаване,  одобряване  и 
оторизиране;  Процедурите  за  разделяне  на 
отговорностите;  Системата  за  двоен  подпис; 
Процедурите  за  предварителен  контрол; 
Процедурите  за  пълно,  вярно,  точно  и 
своевременно  осчетоводяване  на  всички 
операции;  Процедурите  за  наблюдение;  Преглед 
на  процедури,  дейности  и  операции; 
Антикорупционни  процедури;  Процедурите  за 
достъп  до  активи  и  информация;  Процедурите  за 
управление на човешките ресурси; Процедурите по 
документиране,  архивиране  и  съхраняване  на 
информацията;  Процедурите  за  съпоставяне  на 
данните;  Контролните  дейности,  свързани  с 
информационните технологии [1]; 
13.  Наблюдението  и  актуализирането  на 
системите  за  финансово  управление  и  контрол  и 
предприемането на мерки за подобряването им в 
изпълнение  на  препоръки  от  вътрешния  одит  и 
други проверки; 
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14.  Документирането  на  всички  операции  и 
действия  и  осигуряването  на  проследимост  на 
процесите  в  организациите.  Утвърждава  се 
Правилник  за  документооборота.  Този 
правилник  урежда  организацията  на  деловодната 
дейност и документооборота в администрацията на 
учебното  заведение.  Правилникът  има  за  цел  да 
приведе организацията на работа  с документите  в 
съответствие  с  разпоредбите  на  нормативите  и 
методическите изисквания на “Единната държавна 
система  за  деловодство”  и  “Наредба  №  1  за 
класифицирането,  научнотехническото  обработ‐
ване, съхранението и използването на документите 
в  учрежденията,  организациите  и  предприятията” 
(ДВ.,  бр.85/29.10.1982  г.),  Закона  за  електронния 
документ  и  електронния  подпис  и  да  осигурят 
качествено  и  експедитивно  документно 
обслужване.  Правилникът  не  урежда  работата  с 
документи,  които  съдържат  класифицирана 
информация  по  смисъла  на  Закона  за  защита  на 
класифицираната  информация,  както  и  такива, 
съдържащи  лични  данни,  съгласно  Закона  за 
защита на личните данни; 
15. Отчетността и докладването за състоянието на 
системите  за  финансово  управление  и  контрол. 
Ал.2  на  чл.3  от  ЗФУКПС  визира  необходимостта  от 
отчетната  дейност  на  ръководителите  пред 
горестоящите  структури  със  съответните  доклади. 
Ръководителите на всяко ниво в организациите по 
чл.  2  отговарят  и  се  отчитат  пред  горестоящия 
ръководител  за  своята  дейност  по  отношение  на 
финансовото управление и контрол в структурите и 
звената, които ръководят. Съгласно чл.3 и чл.10 от „ 
Наредба  за  формата,  съдържанието,  реда  и 
сроковете  за  представяне  на  информация  по  чл.8, 
ал.1  от  ЗФУКПС”,  Обн.  ДВ  бр.  75  от  12.09.2006  г., 
второстепенните  разпоредители  с  бюджетни 
кредити  се  задължават  до 28‐ми февруари  всяка 
година  да  представят  на  общините  доклад  и 
въпросник  с  информация  относно  състоянието  на 
системите  за  финансово  управление  и  контрол  в 
техните организации, а самите общини да изпратят 

до  31‐ви  март  такъв  обобщен  до  Министъра  на 
финансите.  Всеки  ръководител  на  организация, 
разпоредител  с  бюджетни  кредити  от  по‐ниска 
степен,  се  отчита  за  състоянието  на  системите  за 
финансово  управление  и  контрол  в  своята 
организация  пред  горестоящия  разпоредител  с 
бюджетни  кредити,  чрез  изготвянето  на 
информация по глава втора от същата наредба; 
16.  Въвеждането  на  Вътрешни  правила  за 
финансово  управление  и  контрол  с 
административен акт или система от актове. Този 
процес  е  обвързан  с  издаването  на  заповеди  за 
утвърждаването  на  всеки  един  от  изготвените 
вътрешни  нормативни  актове  с  изричното 
позоваване  на  нормативното  основание,  с  което  е 
обвързан.  
Системите за финансово управление и контрол в 
учебните  заведения  се  изграждат,  за  да  се 
осигури  постигане  на  стратегическите  цели,  но 
те  не  са  еднократен  акт,  а  е  необходимо  да 
бъдат  своевременно  допълвани  и 
актуализирани.  Чрез  тях  се  посочват 
пътищата за реализиране на поставените цели 
и  в  този  аспект  се  гарантира  просперитетът 
на  учебното  заведение  в  динамиката  на 
съвременното обществено развитие. 
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