
КЪРДЖАЛИ

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

З А П О В Е Д
№ 9?Б

гр.Кърджали 0 Z _________  

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2 от Закона за финансово управление и 
контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/

I. Отменям като част от Системата за финансово управление и контрол на Община 
Кърджали, както следва:

1. Процедура за предварителен контрол при поемане на финансови задължения и 
извършване на разходи, приета със Заповед № 200/17.02.2016 г.;

2. Процедура за предварителен контрол при поемане на финансови задължения и 
извършване на разходи при второстепенните разпоредители с бюджет в община 
Кърджали, приета със Заповед № 200/17.02.2016 г. на Кмета на Община Кърджали.

II. Утвърждавам като част от Системата за финансово управление и контрол на Община 
Кърджали, както следва:

1. Процедура за предварителен контрол при поемане на финансови задължения и 
извършване на разходи в Общинска администрация-Кърджали;

2. Процедура за предварителен контрол при поемане на финансови задължения и 
извършване на разходи от второстепенните разпоредители с бюджет в община 
Кърджали.

Заповедта да се сведе за сведение и изпълнение до всички служители на община 
Кърджали и ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник кметовете и секретаря на 
община Кърджали.
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КЪРДЖАЛИ

тt
Процедури за предварителен контрол при поемане на 

финансово задължение и извършване на разход от 
вторестепенните разпоредители с бюджет 

в Община Кърджали
Процедура

„Поемане на задължение”

1.ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ

1.Същност и цели
Тази процедура регламентира извършването на предварителния контрол при поемане на 
задължения с цел предотвратяване появата на нежелано събитие. Описаните контролни 
дейности включва прогнозирането на потенциални проблеми преди тяхната поява. 
Предварителният контрол се осъществява по определени вътрешни контроли, включващи 
задължителни процедури за предварително одобряване на очаквания разход. Контролните 
дейности се дефинират като всяко едно действие е насочено към минимизиране на риска и 
увеличаване на вероятността за постигане целите и задачите на второстепенния разпоредител.

2.Основни понятия
Предварителен контрол: Осъществяване на вътрешни контроли преди извършването на 
определено действие или дейност и гарантиращи протичане на същите в рамките на 
предварително набелязаните параметри.
Поемане на задължение: Действие, означаващо поемане на финансов ангажимент от 
ръководството, от което се пораждат плащания за второстепенния разпоредител. 
Предварителен контрол при поемане на задължание: Контрол по разписани процедури 
преди извършването на действията по поемане на задължения. Контролни дейности: 
Правила, процедури и действия насочени към намаляване на рисковете за постигане на целите 
на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити и допирнася за изпълнение на 
решенията на ръководителя.

3. Процедура “ поемане на задължение “
Тази процедура регламентира извършването на предварителен контрол при поемане на 
задължения от кметове, директори и управители на бюджетните звена -  второстепенни 
разпоредители с бюджетни кредити. На предварителен контрол подлежи всяко поемане на 
задължение и извършване на разход над 300 лв., за кметствата и общинските 
предприятия. Процесът на поемане на задължение, предшества всяко извършване на разход. 
Изключение правят разходите за работни заплати, електроенергия, телефон, В и К 
командировки в страната.както и разходите, за които кметът на община Кърджали е поел 
задължението като първостепенен разпоредител, важащи и за второстепенните разпоредители, 
както и разходи произтичащи от решения на Общинския съвет.
3.1. Ход на процеса
Предварителният контрол се осъществява с попълване на заявка за поемане на задължение 
/Приложение 1/. Предварителният контрол се извършва от длъжностно лице с възложени 
функции със заповед на кмета на Община Кърджали за извършване на предварителен контрол 
за законосъобразност -  за краткост в тази процедура -  гл.експерт.

3.2. Заявяване на потребност от средства.
Главните специалисти бюджет на кметства, главните счетоводители на общинските 
предприятия, обобщават исканията на звената на финансово подчинение към тях. На основата
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на вътрешните разчети и определения бюджет, същите изготвят обобщена заявка за поемане 
на задължения /Приложение 1/, като прилагат към нея всички съпроводителни документи, 
които носят информация за оценка за потребността от средства. Така оформена заявката за 
поемане на задължение се представя на гл.експерт /старши експерт на общината. Същият 
извършва формална проверка за комплектованост и пълнота на заявката. Неокомплектовани и 
непълни заявки не се приемат.
След формалната проверка, гл.експерт/старши експерт приема и регистрира заявката в 
регистър за заявките.

3.3. Предварителен контрол при поемане на задължение

• Гл.експерт /старши експерт извършва проверка за компетентност на лицето поело 
задължението. При съответствие отбелязва проверката чрез полагане на подпис в 
заявка за поемане на задължение Приложение 1.

• Съответства ли задължението на бюджетните параграфи и наличието на бюджет 
се проверяват от главните специалисти бюджет по кметства, главните счетоводители на 
общинските фирми. При съответствие същите отбелязват проверката чрез полагане на 
подпис в заявка за поемане на задължение Приложение 1.

• Гл.експерт /старши експерт извършва проверка за аритметична вярност, 
необходимост от провеждане на процедура по ЗОП и за съответствие на 
задължението с нормативните изисквания. При съответствие отбелязва проверката 
чрез полагане на подпис в заявка за поемане на задължение Приложение 1.

• След извършване на всички проверки гл.експерт/старши експерт изразява писменото си 
становище по искането за поемане на задължение Приложение 1.

• При положително становище заявката се връща на главните специалисти бюджет и 
главните счетоводители на общинските фирми. Същите представят за подпис заявката 
за поемане на задължение на кмета на кметство и директора/управителя/ на 
общинското предприятие.

• При отказ на гл.експерт /старши експерт да одобри поемането на задължението, 
изразен с мотивирано писмено становище адресирано до второстепенния разпоредител 
с бюджетни кредити, заявката за поемане на задължение се представя на кмета или 
директора/управителя/ за становище.

• Кметът или директорът /управителят/, като второстепенен разпоредител изразява 
писменото си становище чрез полагане или неполагане на подпис върху заявката за 
поемане на задължение Приложение 1.

• При отрицателно становище на гл.експерт /старши експерт, кмета или директора 
/управителят/ може да одобри заявката за поемане на задължение, като в този случай 
гл.експерт се освобождава от отговорност.

• При отрицателно становище от страна на кмета или директора /управителя/, 
задължението не се поема.

• При положително становище от страна на кмета, независимо от становището на 
гл.експерт/старши експерт , заявката се счита за потвърдена и се връща на главния 
специалист бюджет и главния счетоводител.

Процедурата е приета със Заповед №985/27.07.2022г. на кмета на Община 
Кърджали и влиза в сила от датата на утвърждаването и.
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Приложение 1
З А Я В К А

за поемане на задължение

Код на заявката:............................................................
(звено,/ №  по ред/ дата)

Заявител: ...........................  Приел:
(име, подпис)

Вид на задължението
(име, подпис)

№ Наименование Сума Бюджетен
параграф Основание Забележка

за извършване
контролен 
на предва

лист
рителен контрол

1. Компетентно ли е лицето, което поема 
задължението ДА НЕ

(име, подпис)
2. Съответства ли задълж ението на бюджетните 

параграфи ДА НЕ
(име, подпис)

3. На лице ли е бюджет?
ДА НЕ

(име, подпис)
4. Правилно ли са изчислени количествата и 

сумите? ДА НЕ
(име, подпис)

5. Необходимо ли е провеждане на процедура по
зоп ДА НЕ

(име, подпис)
6. Спазени ли са изискванията на нормативните 

актове ДА НЕ
(име, подпис)

В резултат на извършения предварителен контрол считам:

Валидиране на заявката:

Дата.Гл.експерт: Ръководител на вторестепенния 
разпоредител:...........................
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II. ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗХОД

1. Процедура “извършване на разход”
Тази процедура регламентира процеса на предварителен контрол при 
извършване на разход от второстепенни разпоредители с бюджет. На 
предварителен контрол подлежи всеки разход над 300 лв. Изключение 
правят разходите за работни заплати, електроенергия, телефони, В и К 
командировки в страната.

2. Ход на процеса
Предварителният контрол се осъществява с попълване на Искане за извършване 
на разход /Приложение 2/. Предварителният контрол се извършва от 
длъжностно лице с възложени функции със заповед на кмета на Община 
Кърджали за извършване на предварителен контрол за законосъобразност -  за 
краткост в тази процедура -  гл.експерт/ст.експерт

З.Заявяване на разход
Главните специалисти бюджет на кметства и главните счетоводители на 
общинските предприятия изготвят искания за извършване на разход 
/Приложение 2/. Всяко искане трябва да отговаря на утвърдена заявка за 
поемане на задължение. Всяко искане за извършване на разход се комплектова с 
всички необходими съпроводителни документи /договори, фактури и др./ и се 
предава на гл.експерт/ст.експерт. Същият извършва формална проверка на 
искането за окомплектованост и пълнота, след което го регистрира в регистър за 
искания за разход. Неокомплектовани и непълни искания не се приемат за 
регистриране.

4.Предварителен контрол при извършване на разход:
• гл.експерт/ст.експерт извършва проверка за компетентността на лицето, 

разпоредило извършването на разхода. При съответствие отбелязва 
проверката чрез полагане на подпис в искане за извършване на разход/ 
Приложение 2/.

• гл.експерт/ст.експерт извършва проверка за съответствие на разхода с 
поетото задължение. При съответствие отбелязва проверката чрез 
полагане на подпис в искането за извършване на разход /Приложение 2/.

• гл.експерт/ст.експерт извършва проверка за съответствие на първичните 
счетоводни документи, включително правилно ли са изчислени 
количествата и сумите по тях. При съответствие отбелязва проверката 
чрез полагане на подпис в искане за извършване на разход /Приложение 2/.
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• След извършване на всички контроли по искането за извършване на разход 
гл.експерт/ст.експерт изразява становището си писмено в искането за 
извършване на разход /Приложение 2/.

• При отрицателно становище на гл.експерт/ст.експерт, искането за 
извършване на разход се представя на кмета или директора/управителя на 
второстепенния разпоредител за становище.

• При положително становище на гл.експерт/ст.експерт, искането за 
извършване на разход се предава на главните специалисти бюджет и 
главните счетоводители на общинските предприятия. Същите представят 
за подпис искането за разход на кметовете на кметства, директорите 
/управителите/.

• Кметът или директорът/управителят, като второстепенен разпоредител, 
изразява писменото си становище, чрез полагане или не полагане на 
подпис върху искането за извършване на разход /Приложение 2/.

• При отрицателно становище от страна на кмета или дирек
тора/управителя, разхода не се извършва.

• При положително становище от страна на кмета или дирек
тора/управителя, искането се връща на главните специалисти бюджет на 
кметства и главните счетоводители на общинските предприятия.

• След извършване на плащането, искането за извършване на разход се
архивира, към разплащателните документи -  фактура и платежни
нареждания.

Процедурата е приета със Заповед №985/27.07.2022г. на кмета на Община 
Кърджали и влиза в сила от датата на утвърждаването и.
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И С К А Н Е
за извършване на разход

Приложение 2

Код на искането:...............................
(звено,/ №  по ред/ дата)

Заявител: Приел:

(име, подпис) (име, подпис)

Вид на искането

№ Изпълнител/доставчик
:: .• . ?! 

Първичен документ Сума Бюджетен
параграф

Към заявка за 
задължение: № 

дата

Контролен лист
за извършване на предварителен контрол

1. Компетентно ли е лицето, разпоредило 
извърш ването на разхода? ДА НЕ

(име, подпис)
2. Съответства ли разходът с поетото 

задължение? ДА НЕ
(име, подпис)

3. Верни ли са първичните счетоводни 
документи, вкл. правилно ли са изчислени 
количествата и сумите по тях?

ДА НЕ (име, подпис)

В резултат на извършения предварителен контрол считам:

Валидиране на разхода:

Гл.експерт:....................дата....................  Ръководител на вторестепенния
разпоредител:...........................
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