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ДОКЛАД 

за състоянието на системите за 

финансово управление и контрол за 2019 г. 

в Регионална библиотека „П. К. Яворов” гр. Бургас 
 

 

І. Общо състояние на системите за финансово управление и контрол 

Финансовата отчетност в Регионална библиотека „ Пейо Крачолов Яворов” гр. 

Бургас е на ниво, отговарящо на изискванията, заложени в ЗФУПС. 

Заповед на кмета на Община Бургас от 2008 г. определя счетоводната 

политика и необходимата документация, която Регионална библиотека поддържа 

като второстепенен разпоредител на държавни кредити. В библиотеката са въведени 

системи, риск-регистри, вътрешни правила и процедури, според изискванията на 

ЗФУПС, залегнали в следната документация: Система за управление и контрол на 

риска, Правилник за вътрешния ред, Правилник за обслужване на потребителите, 

Правилник за дейността на Регионална библиотека „П. К. Яворов” гр. Бургас, 

Вътрешни правила за организация на работната заплата, Наредба за определяне и 

администриране на местните данъци и такси на Община Бургас, Колективен трудов 

договор КНСБ, Етичен кодекс на библиотекаря. 

Всеки първичен финансов документ /фактура, акт, протокол, разрешения и 

др./ се подписват от длъжностните лица, носещи съответната материална 

отговорност. Оформените първични документи, съгласно указанията се предоставят 

в 5 дневен срок в дирекция ФСД. 

При отсъствието на Директора, финансовите документи се подписват от 

заместник директора, който има разписан спесимент за това. Системата за двоен 

подпис се спазва стриктно. Първият подпис на платежните документи е на 

Директора на Регионална библиотека, а втори на Счетоводителя към Библиотеката. 

Частични права за финансова отговорност има домакинът, който освобождава 

пощенски пратки, възлага на фирми и физически лица извършването на различни 

услуги и дейности. 

Всяка година се извършва инвентаризация на съществуващата материално-

техническа база, както и частична на различните библиотечни колекции. 

 

ІІ. Области на финансовото управление и контрол, в които са предприети 

действия, насочени към развитие и подобрение 

На основание Система за управление и контрол на риска в РБ „П. К. Яворов” 

гр. Бургас, Правилата за изграждане и функциониране на системата за финансово 

управление и контрол и Правилата за обслужване на потребителите са определени 

служители, които имат право и отговорност да събират такси от потребителите и да 

ги отчитат на Касиера, който своевременно ги внася в Счетоводството. 

Натрупаният опит по управлението на проекти, по които библиотеката работи 

през последните години, благоприятстват създаването на добър механизъм при 



обработка и отчитане на разходните средства.  

 

ІІІ. Области на финансовото управление и контрол, които се нуждаят от 

развитие и подобрение 

Библиотечното обслужване се осъществява в четири сгради, разположени в 

различни географски точки на града, което затруднява както служителите, така и 

ползвателите на библиотеката. Трудно се осъществява пряко наблюдение от страна 

на ръководството на библиотеката за ефективно изразходване на консумативите, 

опазването на имуществото, както и спазването на вътрешните правилници. 

Затруднение е и отдалечеността на Касиера и Счетоводителя от сградата, в 

която се извършва обработката на книги. Фактурите се пренасят, но благодарение 

на новите технологии се опитваме да опростим този процес. 

 

ІV. Източници на информацията, използвана за изготвянето на доклада 

Първичната документация на РБ „П. К. Яворов” гр. Бургас, финансовите 

отчети за 2019 г., Системата за управление и контрол на риска, Риск-регистъра. 

 

V. Допълнителна част 

Към датата на изготвяне на доклада, в Библиотеката не са назначени вътрешни 

одитори, но на база Одитен доклад, реализиран през 2016 г. – предприетите мерки, 

тяхната реализация и актуализация ни позволяват самооценката, която 

предоставяме да е Добър 4, на база постигнати резултати от извършената дейност, 

съобразявайки се с одиторските препоръки. 

 

 

Дата: 06. 02. 2020 г.                                  Подпис на  ръководителя: ................ 

 

 


