
Система за финансово управление и контрол 

  

  

Цели на системата  

Въвеждането на Системата за финансово управление контрол в ПУ "Паисий Хилендарски", 

гр. Пловдив, е продиктувано от стремежа на ръководството да осигури по-ефективно и 

ефикасно изразходване на финансовите средства и по този начин да отговори на нарастващите 

изисквания на обществото от по-добро качество на предлагания образователен продукт.  

Цел на системата за финансово управление и контрол е да заздрави финансовата дисциплина 

в ПУ "Паисий Хилендарски" чрез: 

 въвеждане на процедури за предварителен контрол преди поемане на задължения и 

извършване на разходи; 

 въвеждане на система за двоен подпис при валидиране на всяко искане за поемане на 

задължение и извършване на разход; 

 разпределение на отговорностите по гарантиране на финансовата дисциплина между 

звената и отделните служители в Университета; 

 прозрачност и проследимост на решенията и действията, свързани с изразходване на 

средствата. 

Конкретен повод за въвеждане на системата са изискванията на  Агенция ДВФК, намерили 

отражение в  ЗДВФК и Правилника за неговото приложение. Чрез прилагането на една 

целесъобразна за нас система за финансово управление и контрол ние гарантираме, че 

процесите по повод изразходване на средствата от бюджета са еднозначно 

регламентирани, прилагани и контролирани. 

Системата за финансово управление и контрол регламентира всички процеси, свързани 

разходите на ПУ "Паисий Хилендарски". Тя е задължителна за всички звена, които ползват 

средства от бюджета на Университета. 

Целта на тази част от системата е да покаже ангажимента на академичното ръководство 

да прилага принципите на прозрачност при вземане на решенията, свързани с финансовите 

средства. При нейното разработване сме се ръководили от стремежа да се осигурят гаранции 

за законосъобразно, икономично, ефективно и ефикасно изразходване на средствата по 

бюджета на ПУ "Паисий Хилендарски". 

Основни принципи 

Интегрираната Система за финансово управление и контрол на ПУ "Паисий Хилендарски" е 

ориентирана принципно към стандартите, заложени в Указанията на Агенция за ДВФК и 

стандартите на ИНТОСАЙ. 

Разделянето на главите на нашата СФУК отговаря на утвърдените принципи на изразходване 

на средствата по бюджета на висшето училище. 



Правомощия 

Въвеждането на системата в действие и нейното актуализиране става със Заповед на Ректора 

на ПУ "Паисий Хилендарски". 

За гарантиране на качество при осъществяване на финансовата дейност е отговорен всеки 

служител в отделите към Университета, ангажирани с функциониране на системата. 

Разпределението на правата и отговорностите е извършено съгласно организационната 

структура в ПУ "Паисий Хилендарски". Разпределените в матриците за права и отговорности 

към всяка процедура по отделните елементи на системата са отразени в длъжностните 

характеристики. 

Ръководителите на организационните звена отговарят за въвеждането, функционирането и 

поддържането на СФУК в своите звена. 

Помощник-ректорът, главният счетоводител и финансовият контрольор отговарят за 

координацията на всички средства и мероприятия в ПУ "Паисий Хилендарски", които са 

нужни за поддържането и развитието на СФУК. Това се отнася специално за съставянето и 

измененията на документацията по системата. 


