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Работна инструкция 
“Действия при несъответствие при предварителния контрол” 

 

 

1. Общи  условия 

Тази работна инструкция регламентира действията, които трябва да бъдат извършени от 

отговорните служители при констатиране на несъответствие (отклонение) при поемане на 

финансови ангажименти и извършване на разходи, в частта на проверките за 

съответствие при предварителния контрол за законосъобразност в Университет по 

хранителни технологии-Пловдив. 

Действията се извършват на основание изразено писмено мнение върху документите 

„Заявка за поемане на финансов ангажимент“ и „Искане за извършване на разход“. 

 

2. Ход на процеса и разпределение на задълженията 

  
Вид на несъответствието Дейност Отговорни 

длъжностни лица 

Документи 

1. Липса на 

средства по бюджета 
за поемане на 

задължението / 

извършването на 

разхода (размерът на 

задължението, което ще 

се поема/разходът, 

който ще се извършва, 

не е в рамките на 

утвърдения бюджет 

или липсва такъв) 

Отговорният служител от 

отдел ФС отбелязва 
несъответствието върху 

заявката/искането и 
информира главен 

счетоводител; 

В случаите на 

възникнала 

необходимост,  след 

съгласуване с Ректора, 

главният счетоводител 

изготвя предложение до 

АС за  актуализация на 

бюджета на звеното. 

След одобрение на 

актуализацията от АС се 

взема решение за 

поемане на 

задължението. 

Решението се отразява в 

заявката/искането; 

В случаите на липса на 

бюджет по програми и 

проекти и при 

невъзможност  бюджета 

да бъде актуализиран в 

рамките на определените 

параграфи 

задължението/разходът 

Отговорен 

служител от 

отдел ФС, 

Главен 

счетоводител 

 

 

Заявка 

Искане 
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не се поемат. 

 

 

2. Несъответствие на 

размера на разхода с 

размера на поетото 

задължение (размерът 

и видът на разхода не 

съвпадат с размера и 

вида на поетото 

задължение) 

Финансовият контрольор 
отбелязва несъответствието 

в искането.  

Искането със 

съпроводителните 
документи се връща на 

заявителя за корекции. 

При невъзможност за 

корекции искането се 

спира и се изготвя нова 

заявка. 

След отразяване на 

корекциите искането се 

връща от заявителя на 

финансовия контрольор. 

Финансовият контрольор 

дава становище за 

извършване или не на 

разхода, отразява го в 

искането и го предава на 

Ректора или 

упълномощеното от него 

лице. 

Решение за изплащане на 

разхода се взема от 

Ректора или 

упълномощеното от него 

лице. 

Финансов 

контрольор 

Искане 

Становище 

3. Некомпетентност 
на лицето, което 

поема задължението 
и/или  извършва 

разхода (лицето не е 
заявител по смисъла на 

инструкциите) 

 

При констатирано 

несъответствие в 

компетентността на лицето, 

което иска поемане на 

задължението или 

извършване на разхода, 

финансовия контрольор 

връща заявката или искането 

за корекция или изготвя 

становище. 

Ако е необходимо 

задължението да бъде 

поето/ разхода да бъде 

извършен, се издава 

заповед от Ректора за 

упълномощаване на 

Финансов 

контрольор 

Заявка 

Искане 

Становище 
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съответния служител за 

поемане на задължението 

/ извършване на разхода. 

4. Несъответствие на 

първичните 

счетоводни 

документи, свързани с 

извършване на разхода 

(информацията за 

стопанската операция, 

отразяваща разхода, не 

съответства на 

изискванията на 

счетоводното и данъчно 

законодателство, както и 

неправилно са 

изчислени 

количествата и сумите) 

Отговорният счетоводител 

отбелязва несъответствието 

в искането; 

Искането със 
съпроводителните 

документи се връщат на 
заявителя за корекции; 

След отразяване на 

корекциите искането се 

връща от заявителя на 

финансовия контрольор 

за становище; 

В случаите на авансово 

плащане без да има 

издаден първичен 

счетоводен документ, 

контролът за 

представянето на 

фактура в нормативно-

определените срокове се 

осъществява от главен 

счетоводител и/или 

отговорен служител от 

отдел ФС. 

Главен 
счетоводител; 

отговорен 
служител от отдел 

ФС; финансов 
контрольор 

Искане 

5. Не са спазени 

изискванията на 

нормативните актове 

при поемане на 

задължение (не са 

спазени нормативно 

определените 

процедури, напр. за 

възлагане на 

обществени поръчки, 

провеждане на 

търгове/ конкурси или 

разходът не е 

съобразен с 

разпоредбите на 

конкретни други 

нормативни актове, 

касаещи извършването 

му) 

Главен юрисконсулт 

отбелязва 
несъответствието в 

заявката; 

Главен юрисконсулт 

изготвя становище, което 

представя на Ректора / 

упълномощено длъжностно 

лице за вземане на 

съответното решение. 

 

Главен 

юрисконсулт 

Заявка 

Становище 
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6. Не е спазено 

изискването за 

валидиране при 

поемане на 

задължение и/или 

извършване на разход 

(върху заявката за 

поемане на задълже- 

нието или искането за 

извършване на разход 

не са поставени 

поотделно или заедно 

подписите на 

финансовия контрольор 

и 

Ректора/упълномощеното 

длъжностно лице) 

Валидирането се извършва 

чрез полагане на подписите 

на финансовия контрольор и 

Ректора/упълномощеното 

длъжностно лице при 

поемане на задължение 

върху Заявката за поемане 

на задължение,  и  

извършване на разход върху 

искането за извършване на 

разход. 

При отсъствие на подпис 

на Ректора / 

упълномощеното 

длъжностно лице върху 

заявката за поемане на 

задължение/искането за 

разход,  същите не се 

изпълняват и се връщат 

на заявителя. 

При отсъствие на подпис 

на финансовия 

контрольор върху заявката 

за поемане на 

задължение/искането за 

разход и наличие на 

подпис на 

Ректора/упълномощеното 

длъжностно лице, в 

случаите, когато 

документите не са 

предоставени за 

валидиране на 

финансовия контрольор, 

същите се изпълняват, 

съгласно разпоредбите на 

чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 

2 от ЗФУКПС, без 

финансовият контрольор 

да носи отговорност за 

това. 

 

Ректор/упълномощено 

длъжностно лице; 

финансов контрольор 

Заявка 

Искане 

 


