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1. Основание 

На база решение на родителския съвет и направените проверки за предишните 2 

учебни години, беше взето решение да бъде направена финансова проверка за 

учебната година 2020 / 2021 на Българско училище „Пейо Яворов“ Брюксел, Белгия от 

родител, който не е бил част от Родителски съвет за съответната година.  

Забележка: Това е синтезирана версия на доклада, която е с направена поради 

съдържание на лична и чувсъвителна информация. Пълният доклад е предаден на 

училището и РС.  

Информацията подадена към МОН отговаря на регистрираната информация като 

отчетност.  

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: 

- Проверката е база направени приходи и разходи и тяхното правилно 

регистриране 

- 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 

- Финансовата проверка не е проверка на счетоводното отчитане по смисъла на 

счетоводния закон. 

Проверката обхваща периода от учебната година 2020-2021.  

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 2020-2021. 

Документ за конфиденциалност е Приложение 1. 

3.2. Предоставени документи 

Бяха предоставени документи през споделена папка на Google Drive. Направена е print 

срийн на документите. Приложение 2. 

3.3. Финансова таблица и проверка 

През учебната година 2020-2021 Българско училище „Пейо Яворов“ е имало две 

сметки в Белфиус (Belfius): 

• Belfius операционна - GENERAL LEDGER 2020-2021.xlsx 

Предоставената таблична информация има уникален последователен номер, 

описание (категоризация), текст (което дава допълнителна информация за 

съответната операция), описание – постъпления и плащания, и категория (приходи / 

разходи). 

Има наличната сума към началото на периода и крайното салдо.  

Няма разминаване между крайното и началното салдо по табличния вид и 

предоставената информация като извлечения от сметката.  

 

• Belfius спестовна 

Единствената операция по сметката е направена на 29-06-2021 към разплащателната 

сметка с цел изплащане на възнаграждения на учителите и операцията е съгласувана 

с родителския съвет.  
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3.4. Приходи 
.  

Заключение:  

Приходите на училището са правилно отчетени и не са намерени разминавания. 

Приходите са съчетани с решенията на РС.  

Направената проверка обхваща 99% от всички приходи на училището.  
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3.5. Разходи 

 

 

Началното и крайното салдо спрямо сметката и табличния отчет съвпадат и няма 

разминаване.  

Разходите на училището са направени въз основа на основната дейност на 

училището, взетите решеня от родителския съвет.  

Направена е проверка на 92% на разходите и не са открити разминавания, които да 

налагат допълнителна проверка.  
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4. Заключение 

Направената проверка има обхват 99% от приходите и 92% от разходите на 

училището.  

При проверка на извлеченията на сметката и отчетната таблица нямаше открити 

отклонения, които да наложат цялостно проверка.  

Приходите от такси отговарят на броят на учениците декларирани в МОН. Приходите 

от МОН като субсидия е правилно отчетена.  

Разходите за заплати отговарят на направената отчетност към МОН (Ведомост за 

проведените часове).  

Има минимални разминавания при плащането на фактури издадени в български 

левове и плащане в евро, поради конвертируемия курс на банката евро / лев.  

Има разминавания при плащане към доставчика на интернет – като няма 

допълнително оплакване от доставчика. Училището не е ощетено.  

Разходите на училището са направени с цел извършване на дейността на 

училището и съгласно взетите решения на РС.  
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5. Препоръки 

• Междинна проверка на табличния вид на отчетната таблица и сумата по 

сметката – за контрол и размиване на сумите и незабавна проверка и намиране 

на разликата.  

• Сумите в колона разходи да не с отрицателен знак 

• Допълнителна проверка от фактури в български левове и записване на сумата 

в левове в описанието на операцията 

• Анализ на планиран бюджет и направени разходи с цел оптимизация при 

планиране на бюджет за следващите години 

• Някои бележки бяха в лошо качество на сканирания документ или снимка 

• Да има и фактури след Проформа фактура. ➔ Фактурите са налични и 

отчетени към МОН (Допълнение по време на срещата). 

 

 

 

 

 

 

 


