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1. Основание 

На база решение на родителския съвет по настояване на родители, след 

общо събрание на родителите през октомври 2020, е взето решение да бъде 

направена финансова проверка на Българско училище „Пейо Яворов“ 

Брюксел, Белгия от независим човек.  

2. Обхват 

Направен е независима проверка от Александър Петков (родител на дете от 

българското училище) на приходите и разходите свързани с дейността на 

училището. Проверката обхваща периода от учебната година 2018-2019.  

Докладът включва: 

- Подписан документ за конфиденциалност 

- Комуникации свързани с направената проверка 

- Списък на предоставените документи 

- Допълнителна информация 

- Заключение 

- Препоръки 
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3. Проверка 

3.1. Обхват и документ за конфиденциалност 

Направената проверка е за учебната година 2018-2019. 

Документ за конфиденциалност е приложение 1. 

3.2. Предоставени документи, комуникация и проведени срещи 

На 9-ти Декември 2020 беше направена виртуална среща (поради 

наложените ограничения в Белгия свързани с епидемичната 

обстановка), на която присъстваха: 

o Валентина Найденова – ръководител на училищната дейност 

o Албена Пашова – финансов контрол на училището  

o Александър Петков – проверяващ за период учебна година 

2018-2019 

o Милена Чакърова – проверяващ за период учебна година 2019-

2020 

По време на срещата бяха разпределени учебните години за проверка 

и дискутирани целта на проверката, обхват и методологията на 

проверката. Документи, които ще бъдат предоставени в електронен 

вариант и и в случай на допълнителни въпроси каква   информация да 

бъде предоставена.  

 

3.3. Финансова таблица 

През учебната година 2018-2019 е имало три сметки към българското 

училище.  

o ING 

o Belfius операционна 

o Belfius спестовна 

През съответната година е затворена сметката в ING и наличните 

средства са били прехвърлени към спестовната сметка на Belfius.  

Предоставени е информация в табличен вид (excel) за сметките в ING 

и Belfius операционна. Предоставени са извлечения от трите сметки 

(screenshots и пдф принт от сметките към началото и края на отчетния 

период). 

Поради ограничените движения по Belfius спестовна не се води 

отчетност в табличен вид. Сметката е резерва на училището и 

средствата се разходват при форсмажорни обстоятелства, като достъп 

до сметката имат трима човека (г-жа Найденова, директор на 

училището, г-жа Докова учител в училището и ген. Начев, член на 
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Родителския съвет). Движения по сметката се извършват само след 

съгласие на родителския съвет.  

Поради конфиденциална информация няма да може да се предостави 

детайлната проверка, която беше предоставена на Родителския съвет.  

Нямаше открити разминавания и информацията отговаряше на отчетната 

дейност.  

Броят на учениците отговаряше на приходите от учебни такси.  

Сумите като субсидия отговарят на постъпленията по сметките и 

направените плащания за наем и почистване на помещения и заплати на 

учители.  

Цялостната заплатена сума за учителски заплати и управление на 

училището не надвишаваше отчетната.  

Разходите направени от училището са на база предоставени отчетни 

документи и на база решения на Родителския съвет. 

4. Заключение 

Финансовият отчет – таблично предоставеният контрол отговаряше на 

информацията по банковите сметки и отговаряше на предоставената 

информация в МОН. Началното и крайното салдо по сметките отговаря и 

няма разминаване в данните. По направените проверки с финансово 

отчетните документи и водената отчетност не бяха открити отклонения 

(разминаване). 

На база предоставените ми документи, отчетност в табличен вид, 

извлечения от банковите сметки и информацията предоставена към МОН, не 

бяха открити разминавания в информацията, отчетните документ и 

изчисленията. Училището е съгласувало действията си спрямо учебния план 

и решенията на родителския съвет.  

Бяха открити малки несъответствия между детайлната справка на 

учителската дейност и направените плащания, но заплатената сума е по-

малко от сумата по ведомост. Допълнителна проверка ще бъде направена и 

корекции ще бъдат приложени. 

За детайли по направената проверка може да бъдат задавани допълнителни 

въпроси към РС.  

5. Препоръки 

Препоръки се отнасят към периода на проверка.  

Водената отчетност в табличния вид от годината на проверката, трябва да се 

оптимизира с допълнителна информация към извършваните операции (като 

такива оптимизации вече има към настоящия момент).  
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Отчетният период може да бъде оптимизиран, така че да обхваща 

плащанията към всички учители, допълнителен персонал и ръководство към 

определената учебна година (например от 1ви септември Х година до 30ти 

август Х+1).  
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6. Приложение 

 

 

 


