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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 родител, който не е част от Родителски съвет. 

Информацията беше предоставена по време на общото събрание на 

училището.  

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: 

- проверка на извлеченията от банковите сметки с табличния отчет 

- проверка на отчетни документи на част от направените разходи – ако 

са открити разминавания обхвата на проверените документи ще бъде 

увеличен 

- синхронизация между действията на ръководството на училището 

спрямо взетите решения на родителски съвет (РС) 

- справка на броя на учениците и приходите от учебни такси 

- справка на заплатите на учителите спрямо отчетените часове за 

месеца 

Проверката НЕ включва: 

- Проверка на реалните часове и записаните часове по отчетност; 

- Проверка на наличности – материални и използвани услуги;  

- Избори на доставчици и услуги;  

- Финансов анализ печалба / загуби; 

- Действия и решения на училището и родителския съвет. 

Проверката обхваща периода от учебната година 2019-2020.  

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 2019-2020. 

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.  

В последствие поради невъзможност на Милена Чакърова да направи 

проверката за 2019-2020, беше взето съвместно решение – РС, 

Ръководство на училището, проверката за учебната 2019-2020 бъде 

направена от Александър Петков. 

Направена комуникация след направената среща и предоставените 

документи: 

Емайл: 

• Ревизия 2019-2020 – 14-март-2021 

• Протоколи 2019-2020 – 15-март-2021 

• Ревизия 2019-2020 – 14-март-2021 (4 емайл-а) 

• Допълнителни 4 емайл-а с допълнителна информация и 

документи 

 

Списък на предоставените сканирани документи – първоначално и 

свързани с допълнителни въпроси: 

• 589.Activa (1).pdf 

• 589.Activa.pdf 

• 590.Фактура ИК Атласи Nov 21 2019 - Copy.pdf 

• 590.Фактура ИК Атласи Nov 21 2019.pdf 

• 619.Invoice - Global   FACTURE – ETAT D’HONORAIRES ET FRAIS 

19 6809 IN-003434   09 12 2019 09 39 (PDF) (2).pdf 

• BE27068910165373_20190708_00022.pdf 
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• BE27068910165373_20190902_00027.pdf 

• BE27068910165373_20191015_00033.pdf 

• BE27068910165373_20191129_00039.pdf 

• BE27068910165373_20200120_00002.pdf 

• BE27068910165373_20200309_00008.pdf 

• BE27068910165373_20200430_00014 (1).pdf 

• BE27068910165373_20200625_00020 (1).pdf 

• BE27068910165373_20200625_00020.pdf 

• BE27068910165373_20200707_00021.pdf 

• Финансов отчет на БУ Пейо Яворов 2019-2020.pdf 

• 1.IMG-fda5b65b4f59b9292591580b232d51a2-V.jpg 

• 09.Doc Jan 08 2020 (1).pdf 

• 10.Doc Jan 08 2020(2) (3).pdf 

• 11.Doc Jan 08 2020(1) (1).pdf 

• 14,Invoice - Global   FACTURE – ETAT D’HONORAIRES ET FRAIS 19 

6809 IN-003829   13 01 2020 15 20 (PDF) (4).pdf 

• 86.Activa.pdf 

• 103.electrabel février 2020 (1).pdf 

• 104.Rappel Electrabel janvier 2020 (1).pdf 

• 145.Activa.pdf 

• 230_ULB.pdf 

• 276_prosveta  Aug 21 2019_PLATEGNO.pdf 

• 276_Фактура ИК Просвета, вярно с оригинала 02 -09-2019.pdf 

• 280_КНИГИ.jpg 

• 280_Фактура за три книги Jul 27 2019.pdf 

• 281_Пловдив, учебници Jul 28 2019.pdf 

• 282_Ikea кутии 2 бр с капак Aug 24 2019.pdf 

• 283_rappel Internet Aug 24 2019.pdf 

• 284_Internet, Proximus avgust Aug 24 2019.pdf 

• 285_ф-ра Брюксел (1).PDF 

• 285_ф-ра Брюксел.PDF 

• 362_Брюксел.pdf 

• 367_+Транспорт Брюксел (1).PDF 

• 367_Uchebnici_Klet.pdf 

• 367_Проформа (1).PDF 

• 367_Проформа 2 (1).PDF 

• 367_Проформа 3 (2).PDF 

• 478_Invoice-0000001410_Ucha.se.pdf 

• 528_Toner Brother école c Oct 11 2019.pdf 

• 557_транспорт Брюксел (2).PDF 

• 558_Facture N_20191284 - 30-09-2019.pdf 

• 584_Проформа (13-11-2019).PDF 

• 272.Дневни 

• 272.Настаняване 

• 272.Шатъл 

• 556_предплащане на торбички за книгите НГ 2019 

• 614.Doc Dec 10 2019 

• Prilojenie_2_2019-2020–Анализ.xls 

• spisak_2transh_PMS90_2019-2020_kam151019-aktualen (2).xlsx 
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• LIST_STUDENTS_2019-2020_AUDIT.xlsx 

• Bank movement 01.07.2019-30.06.2020 

• protokol-ot-10-12-2019.pdf 

• protokol-ot-06.-09.-2019g.pdf 

• obobshten-protokol-za-dms-mart-may-yuni-2020g.pdf 

• protokol-ot-05.-08.-05.-2020g.pdf 

• protokol-ot-05-02-2020g.pdf 

• Протокол от ОС на родителите, 05-10-2019г., гр.Брюксел 

 

3.3. Финансова таблица и проверка 

През учебната година 2019-2020 Българско училище „Пейо Яворов“ е имало 

две сметки в Белфиус (Belfius): 

• Belfius операционна 

Предоставена е информация в табличен вид за приходите и разходите 

(движенията по операционната сметка). Таблицата е разделена на приходи 

и разходи, наличната сума по сметката към датата на операцията, контролни 

суми базирани на банковите извлечения за проверка на наличната сума по 

сметката спрямо табличния вид.  

Конфиденциална информация 

Има разминаване от табличния отчет и наличността на сметката с € 0,63 

(повече в таблицата) поради техническа грешка при записване на сума в 

таблицата. 

• Belfius спестовна 

Няма табличен вид на движенията по спестовната сметка. Основната 

причина да няма налична таблица е минималните годишни движения по 

сметката.  

Конфиденциална информация 

През съответния период има записани 659 банкови операции. От тях бяха 

проверени 297 (което е 45% от всички операции). Приблизително около 90 

операции трябва да имат документи, проверени са 25 документа и 

допълнително 10 операции с табличен вид, което е приблизително 38% от 

тези операции. 

Няма открити разминавания между банковите извлечения, табличния вид и 

предоставените документи (с изключение на технически грешка от 0,63 

евро). 

 

3.4. Приходи 
Обобщителната таблица е направена на база банковите движение отчетени 

в табличния вид.  
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No Описание 
% всички 
приходи 

А.1 Посолство на РБ - по субсидията 48.7% 

А.2 Такси ученици  49.3% 

А.3 Дарения 1.3% 

А.4 Възстановени суми 0.6% 

А.5 Други 0.3% 

 

 

 

Конфиденциална информация  

48.7%

49.3%

1.3%

0.6%

0.3%

Приходи

Посолство на РБ - по субсидията

Такси ученици 
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Възстановени суми
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3.5. Разходи 
 

No Описание % всички приходи 

B.1 Разходи за заплати и управление 81.0% 

B.2 Учебнити и учебни материали 6.8% 

B.3 Канцеларски материали и фотокопирни услуги 0.5% 

B.4 Разходи свързани с организиране на събития 0.4% 

B.5 Наем и почистване 5.8% 

B.6 Електричество  0.9% 

B.7 Интернет 0.2% 

B.8 Адвокатски консултации 3.3% 

B.9 Други 1.0% 

 

 

 

Има разминаване във отчетните  документи към МОН, поради прехвърляне 

на дадени суми към различни категории и разминаване спрямо отчетните 

периоди за МОН и финансовата проверка, но няма разлика в общата сума.  

Основните разходи на училището са направени възоснова на основната 

дейност на училището, взетите решения от родителския съвет.  

Техническа грешка на операция 15 – получава се разлика от 0.63 евро, 

което се явавя като разлика в крайния отчетен период.  

Конфиденциална информация 
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4. Заключение 

 

През съответния период на проверката има записани 659 банкови операции. 

От тях бяха проверени 297 (което е 45% от всички операции) – техническа 

грешка за 0.63 евро е идентифицирана при операция 15. 

Приблизително около 90 операции трябва да имат отчетни документи, 

проверени са 25 отчетни документа и допълнително 10 операции с табличен 

вид, което е приблизително 38% от тези операции. – няма отклонение. 

Няма открити разминавания между банковите извлечения, табличния вид и 

предоставените документи. Началното и крайното салдо на сметката и 

заведените операциите са правилно заведени (с изключение на технически 

грешка от 0,63 евро). 

Количествената и качествената проверка и съответното отклонение (което 

представлява по-малко от +/- 0,00001%) не е предпоставка за увеличаве на 

количествената и качествена проверка на отчетните документи. 

Направените разходи са направени за извършване на основната 

дейност на училището и на база решения на РС. Направеният 

финансов отчет е приет от РС.  

Допълнителна проверка между изплатените суми към учителите поради 

разминаване в Приложение 2 и табличната отчетност. Разминаването е 

установено и коригирано. 

Допълнителни технически грешки бяха открити в табличното водене на 

отчетност без да има влияние на началната и крайната сума по сметките: 

- Операция 62 – ръчно нанесена сума в колона с формула – сумата е 

нанесена правилно, но има разминаване в колона H (приходи от 

такси) и колона S – Сума 

- Операция 568 – Колона Q – сумата е за началото на периода – няма 

никакво влияние към отчетността. Колона Q са използва за сравнение.  
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5. Препоръки 

Препоръки се отнасят към периода на проверка. Към днешна дата има 

подобрения на табличния вид на водене на отчетност. 

Списък с препоръки за оптимизация на воденето на отчестно е предаден на 

РС. Този списък ще бъде обсъден на среща на РС и бъдещи промени ще 

бъдат приложени след тяхното съгласуване с ръководството на училището.  
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6. Приложение 

 

 

 


