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 Работна инструкция  

„Извършване на разход” 

 
1. Общи условия 

Настоящата работна инструкция описва процеса на предварителен контрол за законосъобразност прeди 

извършване на разходи. Тя се прилага за всички разходи в Университет по хранителни технологии-

Пловдив, включително възникващи във връзка с усвояване на средства по проекти и програми, и 

включва контрола относно ограниченията за разплащане в брой, съгласно изискванията на Закона 

за ограничения на плащанията в брой и вътрешните правила. Всяко извършване на разход се 

предшества от поемане на финансов ангажимент. Изключение правят разходите, разписани в Работна 

инструкция „Поемане на задължение“. 

Системата за контрол по настоящата работна инструкция започва след утвърдено (валидирано) решение за 

поемане на финансов ангажимент. 

 

2. Ход процеса и разпределение на задълженията  

Процес Дейност Отговорни 

длъжностни 

лица 

Документи 

I. Заявяване на 

разход 
Заявителите по т. I от РИ „Поемане на 

задължение“ – зам.-ректори, функционални 

декани, пом.-ректор, отговорни длъжностни 

лица, ръководители на структурни звена, 

програми и проекти, ръководители на катедри, 

ръководител на специализация / курс, 

председател на научно жури, изготвят искане за 

извършване на разход на основание утвърдена 

(валидирана) заявка за поемане на финансов 

ангажимент. 

 

 

 

 

За разходи по договори за обществени поръчки, 

в случаите на изрично издадена заповед, 

искането се изготвя от отговорното за 

наблюдението и контрола върху изпълнението 

на договора  длъжностно лице. 

 

Всяко искане за извършване на разход трябва да 

отговаря на утвърдената заявка за поемане на 

финансов ангажимент, без изключенията, 

Зам.-ректори; 

Функционални 

декани; Пом.-

ректор; 

Ръководители 

на структурни 

звена, проекти 

и програми; 

Ръководител 

специализация, 

курс; 

Председател на 

научно жури. 

 

 

Отговорно 

длъжностно 

лице 

 

 

 

 

Искане за 

извършване 

на разход 
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разписани в  РИ „Поемане на финансов 

ангажимент“. 

 

Всяко искане се окомплектова от заявителя с 

всички необходими съпроводителни документи 

- договори, фактури, приемо-предавателни и 

констативни протоколи, отчети за извършена 

работа и други съпроводителни документи, 

имащи отношение към извършвания разход. 
 

Заявителите представят искането за извършване 

на разход в сектор “Деловодство”. 
 

Служителите от сектор „Деловодство“ ежедневно 

предават исканията  на отговорните за прилагането на 

тази инструкция длъжностни лица, след което същите 

се представят на финансовия контрольор. 

Последният извършва формална проверка на 

искането за  окомплектованост и пълнота. 

Неокомплектовани и непълни искания не се 

приемат за регистриране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служители 

от сектор 

„Деловодст

во“; 

Отговорни 

длъжностни 

лица;  

Финансов 

контрольор; 

 

 

 

 

 

 

 

II. Предварите 

лен контрол 

преди 

извършване на 

разход 

Главен счетоводител / отговорен служител от 

отдел „Финансово-счетоводен“ извършва 

проверка за: 

- наличие на средства по бюджета на звеното 

към момента, а за разходи по проекти и 

програми, освен за наличие бюджет и проверка 

на допустимостта на разхода, в съответствие с 

условията на проекта, програмата;  

- съответствие на първичните документи с 

нормативните изисквания, вкл. за 

аритметична вярност. 

При несъответствие действа съгласно РИ 

“Действие при несъответствие при предварителен 

контрол”. При съответствие отбелязва проверката 

чрез полагане на подпис в искането. 

 

Финансовият контрольор извършва проверка за 

съответствие на разхода с поетото 

задължение. При несъответствие действа 

съгласно РИ “Действие при несъответствие при 

предварителен контрол”. При съответствие 

отбелязва проверката чрез полагане на подпис в 

искането. 

Главен 

счетоводител/ 

отговорен 

служител 

отдел ФС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансов 

контрольор 

 

 

 

 

 

Искане за 

извършване 

на разход 
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Финансовият контрольор извършва проверка за 

компетентност на лицето, извършило 

разхода. При несъответствие действа съгласно 

РИ “Действие при несъответствие при 

предварителния контрол”. При съответствие 

отбелязва проверката чрез полагане на подпис в 

искането. 

Финансовият контрольор извършва формална 

проверка на искането за окомплектованост и 

пълнота. 

Окомплектовани и пълни искания се 

регистрират в Регистъра на финансовия 

контрольор.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистър на 

финансовия 

контрольор. 

 

 

 

 

 

 

 

III. Валидиране 

на разхода 

След извършване на всички контроли по искането, 
финансовият контрольор изразява цялостно 

мнение относно законосъобразността на 
разхода: 

- при съгласие за извършване на разхода -

мнение за законосъобразност, финансовият 

контрольор полага подпис в поле „Одобрявам“ 

в искането. 

- при мнение с резерви или отказ от мнение и, 

финансовият контрольор не подписва искането 

в поле „Одобрявам“ и прилага Мотивирано 

становище (Приложение № 4), в което 

аргументира несъгласието за извършване на 

разхода. 

 

Искането се представя чрез сектор “Деловодство” 
на Ректора/упълномощеното длъжностно лице за 

утвърждаване. 

 

Ректорът/упълномощеното длъжностно лице 

изразява писменото си становище чрез полагане 

или неполагане на подпис върху искането. 

 

 

При наличие на одобрителни подписи на финансовия 

контрольор и Ректора/Упълномощеното длъжностно 

лице, искането се връща в сектор “Деловодство”, 

а оттам в отдел ФС за изпълнение. 

 

При мнение с резерви и отказ от мнение от страна на 

финансовия контрольор и положително становище на 

Ректора/упълномощеното длъжностно лице, искането 

Финансов 

контрольор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служител от 

сектор 

Деловодство; 

 

Ректор/ 

упълномощен

о длъжностно 

лице 

 

Служител от 

сектор 

Деловодство 

 

 

Ректор/упъл-

номощено 

длъжностно 

лице 

Искане за 

извършване 

на разход 

 

 

 

 

 

Становище 
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се изпълнява независимо от мнението, като 

Ректорът/упълномощеното длъжностно лице носи 

управленска отговорност  по смисъла на §1, т. 2 от ДР 

на ЗФУКПС. 

При отрицателно становище от страна на 

Ректора/ упълномощеното длъжностно лице, 

разходът не се извършва и искането се връща на 

заявителя чрез сектор “Деловодство”. 

 

 

IV. Обработка 

на исканията 

за извършване 

на разход 

Служител от сектор  „Деловодство” разпределя 

исканията за извършване на разход по звена. 

Отговорният сътрудник в съответното структурно 

звено  уведомява заявителя за решението. 

 

 

При положително становище плащането се 

извършва по реда, предвиден във вътрешните 

нормативни документи на Университет по 

хранителни технологии-Пловдив. 

 

След извършване на плащането искането се 

прилага към първичните счетоводни документи в 

отдел „Финансово-счетоводен“. 

 

Служител от 

сектор 

Деловодство; 

отговорен 

сътрудник 

 

Отговорни 

служители 

отдел ФС 

 

 

3. Описание на контролите 

3.1 Проверка за наличие на средства по бюджета на звеното/проекта към момента.Тази 

проверка се извършва от главен счетоводител и/или отговорен за съответното 
звено/проект/програма/ служител от отдел „Финансово-счетоводен“. Тя включва проверка 

дали към датата на искането има средства по бюджета на звеното/проекта, а за разходи по 
проекти и програми -  дали разходът е допустим, съгласно условията на проекта/програмата.  

3.2 Проверката за съответствие на първичните документи, включително за аритметична 
вярност включва дали първичните счетоводни документи съответстват по форма и 

съдържание на нормативните изисквания; дали посочените в искането и съпроводителните 

към него първични счетоводни документи суми и стойности са правилно изчислени. Тази 
проверка се извършва от главен счетоводител и/или отговорен за отразяването на 

стопанската операция служител от отдел „Финансово-счетоводен“. 

3.3 Проверка за съответствие на разхода с поетото задължение. Тази проверка се 

извършва от финансовия контрольор. Тя включва има ли утвърдена (валидирана) заявка за 
поемане на финансов ангажимент; дали има съответствие между сумите по заявката и 

искането. Изключение правят случаите, за които не се прилага процедурата по поемане на 
финансов ангажимент. 

 

3.4 Проверка за компетентност на лицето, извършило разхода. Тази проверка се 
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извършва от финансовия контрольор. Тя включва проверка за това дали лицето, което е 

извършило разхода има съответните правомощия съгласно организационната структура на 

УХТ-Пловдив, вътрешните правила на университета или нарочни заповеди на Ректора, 
сключените по научни проекти договори и др. 

 
3.5 Формална проверка за окомплектованост и наличие на реквизити по искането и 

първичните документи. Тази проверка се извършва от финансовия контрольор. Тя включва 
проверка за наличие на всички реквизити по искането; наличие на всички необходими 

съпроводителни документи и реквизитите по тях. 

 

Забележка: В случаите на управление и изпълнение на проекти по оперативни програми, 

съфинасирани от ЕСИФ, отговорните длъжностни лица по прилагането на тази инструкция 

се определят  за всеки конкретен проект, като задълженията им се възлагат по реда на ПМС 

№ 189/28.07.2016 год. 
 


