Приложение 2
Примери от страните
Въпросник в сферата на финансово-счетоводната дейност в държавната
администрация на Република България
Контакт:
1. Име на администрацията:
2. Лице за контакт
Име:
Длъжност:
E-mail адрес:
Телефонен номер:

Въпроси свързани с финансово-счетоводни дейности:
Брой служители по служебно и/или трудово правоотношение, изпълняващи
финансово-счетоводни дейности, към 31.12.2016 г.
Функции

3.

Ръководни
длъжности

4.

Експертни
технически
длъжности

и

Служители с функции по
бюджета
Служители с функции по
финансовия/предварителния
контрол за законосъобразност
Служители с функции по
счетоводство и финансова
отчетност/вкл. по проекти и
ТРЗ/касиери/

Служители в звеното за
вътрешен одит
Общо
8. Брой служители по служебно и/или трудово правоотношение, изпълняващи
финансово-счетоводни дейности, към 31.12.2016 г.
Функции
Служители с функции по
бюджета
Служители с функции по
финансовия/предварителния

5. Основно

6. Средно

7. Средно- 8.
специално Висше

контрол за
законосъобразност
Служители с функции по
счетоводство и финансова
отчетност/вкл. по проекти и
ТРЗ/касиери/

Служители в звеното за
вътрешен одит
Общо
9. Разходи за заплати, други възнаграждения и социални осигуровки за 2016 г.
Функции
Разходи в лева за 2016
Служители с функции по
бюджета
Служители с функции по
финансовия/предварителния
контрол за законосъобразност
Служители с функции по
счетоводство и финансова
отчетност/вкл. по проекти и
ТРЗ/касиери/

Служители в звеното за
вътрешен одит
Общо
10. Вашата администрация има ли единна счетоводна политика, която
регламентира дейността в сферата на счетоводството и стопанските операции в
първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет във вашата система?
Да/Не
11. В счетоводната политика разписани ли са подробно всички принципи и
операции ? Да/Не
12. Има ли в счетоводната политика разписани специфичните дейности и
операции, касаещи различните второстепенни разпоредители с бюджет в
системата или те следва да си изготвят собствена счетоводна политика или
правила ? Да/Не
13. Единни ли са правилата за бюджетния процес в първостепенния и
второстепенните разпоредители с бюджет във вашата система? Да/Не
14. Вашата администрация използва ли същия счетоводен софтуер, както
първостепенния/второстепенните разпоредители с бюджет във вашата система?
Да/Не

15. Вашата администрация използва ли еднакъв софтуер за обработка на
възнагражденията с първостепенния/второстепенните разпоредители с бюджет
във вашата система ? Да/Не
16. Има ли връзка между софтуера за обработка на възнагражденията и
счетоводния софтуер, използван от Вашата администрация ? Да/Не
17. Има ли връзка между софтуера за управление на човешките ресурси и
софтуера за обработка на възнагражденията, използвани от Вашата
администрация ? Да/Не
18. Използва ли Вашата администрация програмни продукти за консолидиране на
:
- Месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства
-

на Европейския съюз и на сметките за чужди средства Да/Не
Тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за
средства на Европейския съюз и на сметките за чужди средства Да/Не

-

Оборотните ведомости Да/Не

Делегиране на функциите по финансово управление и счетоводство на външно звено
19. Ако можете да намалите 19.1 обработка на счетоводни
натоварването
на трансакции (приходи, разходи,
служителите,
чрез трансфери и финансиране) съгласно
делегиране
на
рутинни Единната бюджетна класификация и
функции в областта на
Сметкоплана на бюджетните
финансите на други звена,
организации в съответствие с
кои от тях бихте желали да
бъдат
прехвърлени
или изискванията на Закона за публичните
автоматизирани от посочения финанси, Закона за счетоводството,
списък? (независимо дали приложимите счетоводни стандарти и
това ще изисква нормативни указанията на МФ
промени)
19.2 подготовка на месечни и годишни
междинни финансови отчети, годишни
финансови отчети и годишен счетоводен
баланс
19.3 изготвяне на месечни и тримесечни
отчети за касовото изпълнение на
бюджета, на сметките за средства на
Европейския съюз и на сметките за
чужди средства, тримесечни оборотни
ведомости и отчет в програмен
формат,годишен финансов отчети
приложенията към тях
19.4 обобщаване и консолидиране на
отчетите за касовото изпълнение на
бюджетите на сметките за средства на
Европейския съюз и на сметките за

чужди средства и оборотните ведомости,
на второстепенните и третостепенните
разпоредители с бюджет
19.5 изготвяне на справки за всички
служители, отработените часове, заплати
и други разходи за труд, както и
документи за пенсиониране и други
справки, свързани с отчитане на положен
труд
19.6 изготвяне на месечната ведомост за
заплатите
19.7 организиране и провеждане на
годишна инвентаризация
19.8 упражняване на контрол върху
поетите ангажименти и извършваните
разходи
19.9.Изготвяне на бюджет, проектобюджет и тригодишна бюджетна
прогноза и консолидирането му

20. Има ли други рутинни
функции, които смятате, че могат
да бъдат делегирани или
автоматизирани, за да се улесни
ежедневната ви работа в сферата
на финансово-счетоводните
дейности?

16.10никое от посочените
____________________________________

21. Вашата администрация делегирала ли е ИТ дейности във финансово-счетоводната
сфера на външно физическо или юридическо лице през 2016 г.?
Да/Не

22. Делегирани дейности (описание)
23. Годишни разходи за делегирани дейности за 2016 г. в лева
24. Начало и край на договора

25. Използвате ли системи/практики, които да измерват/вземат предвид нивото на
удовлетвореност от изпълнението на функциите по финансово управление и
счетоводство във вашата администрация?
Да/Не
Информационни системи, използвани за финансово управление, финансов контрол и
счетоводни цели

Тази част от въпросника следва да се попълни отделно за всеки софтуер използван от
администрацията. Моля попълнете всички въпроси свързани със софтуера, след което
попълнете наново въпросника за следващия софтуер и т.н.
26. Какъв е общият брой на финансово-счетоводните софтуерни продукти използвани от
Вашата администрацията?
27.
Наименовани
е на софтуерния
продукт

28.
Функции
на
софтуер
а

29.
Гото
в продукт
или
специално
разработен

30.
Връзк
а с модул за
заплати

31.
Годишн
и оперативни
разходи
за
продукта

32. Брой служители за ИТ поддръжка на системите в сферата на финансово-счетоводната
дейност през 2016 г.

Въпросник за управлението на човешките ресурси в държавната администрация
на Република България
Цел: Въпросникът има за цел да ce запознае с използването на информационни
технологии за управлението на човешките ресурси в министерства и ведомства на
държавната администрация на Република България на централно ниво
Респонденти: Ръководители на отдели за управление на човешките ресурси
1. Обща информация за администрацията

1.1 Наименование на
администрацията
1.2 Брой заети служители в
администрацията към 31.12.2016 г.
1.3 Брой служители на срочни
договори към 31.12.2016 г.
2. Въпроси относно централното управление за 2016 г.

2.1 Брой служители с функции в областта на
управлението на човешките ресурси, включително
ръководителят на звеното за УЧР към 31.12.2016 г.
2.2 Общ размер на разходите на администрацията
за служителите с функции в областта на
управлението на човешките ресурси за 2016 г.
2.3 Приблизителен размер на разходите за издръжка
за служителите с функции в областта на
управлението на човешките ресурси за 2016 г.
2.4 Брой служители с функции в областта на
финансово-счетоводни дейности към 31.12.2016 г.
2.5 Общ размер на разходите на администрацията
за служителите, изпълняващи финансовосчетоводни дейности за 2016 г.
2.6 Брой териториални звена в администрацията
през 2016 г.
3. Следващата група въпроси са свързани с всяко от териториалните звена във
вашата администрация, с оглед броя записан по-горе.

3.1 Брой служители с функции в областта на
управлението на човешките ресурси в
териториалното звено към 31.12.2016 г.
3.2 Общ размер на разходите за заплати, други
възнаграждения и социални осигуровки на
служителите с функции в областта на управлението
на човешките ресурси в териториалните звена за
2016 г.
3.3 Приблизителен размер на разходите за издръжка
за служителите с функции в областта на
управлението на човешките ресурси за 2016 г.

3.4 Брой служители с функции в областта на
финансово-счетоводните дейности в териториалните
звена към 31.12.2016 г.
3.5 Общ размер на разходите за заплати, други
възнаграждения и социални осигуровки на
служителите изпълняващи финансово-счетоводни
дейности в териториалните звена за 2016 г.
3.6 Приблизителен размер на разходите за издръжка
за служителите с функции в областта на финансовосчетоводните дейности за 2016 г.

The next section will ask questions on the human resource management and labor force
of the central entity and each decentralized and subordinate units under your
management. It seeks to gather information on the Human Resource Management
Information System (HRMIS) that your unit uses. Please check the box that best
describes your answer. Please enter text or numbers where indicated.
4. Информация за системата използвана за управление на човешките ресурси

4.1 Използва ли вашата администрация автоматизирана
система за управление на човешките ресурси (АСУЧР)?
4.2 Какъв е броят на офисите (помещения в различни сгради)
в централното управление на администрацията, които
използват АСУЧР за управление на служителите?
4.3 Какъв е броят на териториалните звена, които използват
АСУЧР?
4.4 What are the number of subordinated entities using HRMIS?

4.5 Централното управление обработва заявките и изпълнява
дейностите в областта на човешките ресурси на ръка или
посредством софтуер различен от АСУЧР (ако е така, моля
посочете наименованието на софтуера)?
4.6 Какъв е броят на офисите (помещения в различни сгради)
към централното управление, които извършват дейностите на
ръка или посредством софтуер различен от АСУЧР?
4.7 Има ли териториални звена, които изпълняват дейностите
си на ръка или посредством софтуер различен от АСУЧР?
4.8 Колко териториални звена изпълняват дейностите си на
ръка или посредством софтуер различен от АСУЧР?

Ако Не, моля
преминете към 4.5
Ако Да, моля посочете
името на системата

4.9 Моля посочете дали във вашата администрация следните
функции се извършват от звеното/експертите по управление
на човешките ресурси или от звеното/експертите във
финансово-счетоводната област:
• Изчисляване и удържане на приложимите данъци и осигуровки
УЧР __
• Изчисляване на СБКО
• Удържане на суми за наеми на ведомствени жилища и за УЧР __
сметките за мобилни телефони, ако има съгласие на служителя УЧР __
за това
УЧР __
• Изпълнение на запорните съобщения – удържане на сумите от УЧР __
заплатите и превеждането им към съдебен изпълнител
УЧР __
• Намаляване на заплатата поради отсъствия поради неплатен
•
•

ФС___
ФС ___
ФС ___
ФС ___
ФС ___
ФС ___

отпуск
Отсъствия поради болест – обезщетения, уведомяване на НОИ
и пр.
Изчисляване на заплати

5. Следващата група въпроси е свързана ЕИСУЧРДА.

Statement
5.1 Администрацията е запозната с
ЕИСУЧРДА
5.2 Администрацията е внедрила
ЕИСУЧРДА

Options for response
Да ___ (преминете към 5.2)
Не___ (преминете към 11)
5.2.1 Да, ЕИСУЧРДА е внедрена, но
само в централното управление
(преминете към 6),
5.2.2 Да, ЕИСУЧРДА е внедрена в
централното управление и в
териториалните звена (преминете към
6)
5.2.3 Не, ЕИСУЧРДА не е внедрена в
администрацията (преминете към 11)

X

5.3 Преминали ли са служителите на вашата администрация обучение за работа с
ЕИСУЧРДА?
•

•
•
•

Да, в рамките на проект „Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез
усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация”
Да, неформално обучение от служители в други администрации, които използват системата
Да, друг вид обучение за работа с ЕИСУЧРДА
Не

6. Функционалности на ЕИСУЧРДА
6.1 Функционалностите,
които
ЕИСУЧРДА предлага напълно
отговарят
на
нуждите
на
администрацията.

6.1.1 Да, ЕИСУЧРДА напълно
отговаря на нуждите на
администрацията (преминете към 7.1)
6.1.2 Не, ЕИСУЧРДА само частично
отговаря на нуждите на
администрацията

6.2 В ЕИСУЧРДА липсват важни 6.2.1 Структурата на длъжностите в
функционални характеристики
ЕИСУЧРДА не е съвместима с

длъжностното разписание в
администрацията
6.2.2 Липсва модул за изчисление на
разходите за персонал
6.2.3 Липсват други функционалности.
Ако изберете този отговор, преминете
към 6.3
6.3 ЕИСУЧРДА не разполага с важна за
администрацията функционалност.
Моля посочете коя е тази
функционалност.

7. Удобство при използване на ЕИСУЧРДА (моля изберете всички приложими
отговори)
7.1 Служителите в областта на 7.1.1 Да, интерфейсът е интуитивен и
управление на човешките ресурси лесен за използване
намират ЕИСУЧРДА
лесна за 7.1.2 Не, използването на ЕИСУЧРДА
използване
е неудобно и отнема много време
7.1.3 Не, използването на ЕИСУЧРДА
е трудно и липсва помощ за това
(инструкции/наръчник и/или лице за
контакт)
7.1.4 Не, потребителите непрекъснато
трябва да използват наръчника за
употреба, за да работят с ЕИСУЧРДА
7.1.5 Не, служителите по УЧР
непрестанно се консултират със
звеното в АМС за помощ при
използване на системата
8. Степен на автоматизация на функциите и задачите в областта на УЧР, при
използване на ЕИСУЧРДА
8.1 ЕИСУЧРДА почти изцяло премахва 8.1.1 Да, нашата администрация
всички процеси изпълнявани на изцяло автоматизира функциите в
ръка в областта на управлението на областта на УЧР посредством
човешките ресурси
ЕИСУЧРДА, (преминете към 9)
8.1.2 Не, все още има необходимост от
извършване на голям обем от работа
на ръка от служителите по УЧР
(преминете към 8.2)
8.2 Ако сте посочили отговор 8.1.2
моля да изброите функциите, които
все още се изпълняват на ръка

9. Наличие и използване на функции за самообслужване от служителите,
посредством ЕИСУЧРДА

9.1 Запознат съм с функционалностите за служители в ЕИСУЧРДА и
служители в нашата администрация ги използват.
9.2 Функционалностите за служители в ЕИСУЧРДА не са активни в нашата
администрация
9.3 Запознат съм с функционалностите за служители в ЕИСУЧРДА и
планираме да ги активираме и да насърчим служителите да ги използват, за
да автоматизираме процесите по обработка на искания и заявления в
областта на УЧР
9.4 ЕИСУЧРДА позволява не служителите в нашата администрация да
влязат в системата, да направят справка за информация за служителя, както и
да подадат заявления в областта на УЧР
9.5 ЕИСУЧРДА предлага функционалности за служители и служителите в
нашата администрация влизат в системата, за да обработват техните
заявления в системата.
9.6 Обработването на заявления все още се извършва на ръка, тъй като
действащите правила и процедури изискват хартиена следа за всички
решения, касаещи служителите.
10. Цялостна удовлетвореност от използването на ЕИСУЧРДА
10.1 Цялостно сме удовлетворени от функционалностите и използването на
ЕИСУЧРДА, тъй като системата напълно отговаря на нашите потребности в
областта на УЧР, спестява време и ресурси.
10.2 Доволни сме от използването на ЕИСУЧРДА и виждаме потенциал за
бъдещото й развитие.
10.3 ЕИСУЧРДА значително подобри и опрости работата в областта на УЧР
10.4 ЕИСУЧРДА не отговаря напълно на нуждите на администрацията и
системата трябва да бъде доразвита.
10.5 Нашата администрация трябва да използва и други системи паралелно,
за да може да използва важни функционалности, които липсват в
ЕИСУЧРДА
10.6 Администрацията има проблеми с достъпа до интернет, което прекъсва
работата.
10.7 Липсва помощ при администрирането на ЕИСУЧРДА
11. Алтернативи на ЕИСУЧРДА
11.1 Нашата администрация използва Да (преминете към 11.2)
собствена информационна система Не (преминете към 12)
за управление на човешките
ресурси

11.2 Нашата администрация използва система, която е специално
разработена, за да отговори на нуждите ни в областта на УЧР
11.3 Нашата администрация закупи готова система, която е конфигурирана,
за да отговори на нуждите ни в областта на УЧР
11.4 Запозната ли е Вашата администрация с ЕИСУЧРДА?
11.5.1 Нашата система е ефикасна и
изцяло отговаря на изисквания в

11.5 Причината нашата администрация областта на УЧР, както и предлага
да използва собствена информационна връзка с други системи
система за УЧР е:
11.5.2 Имаме ограничения за

информационната сигурност, които не
ни позволяват да
споделяме/разкриваме информация за
служителите
11.5.3 Нямаме нужда (или стимул) да
сменяме системата, която използваме
в момента
11.5.4 Нашата администрация не може
да използва уеб-базирана система,
защото нямаме добра връзка с
интернет
11.5.5 В ЕИСУЧРДА липсват
функционалности, които са важни за
нашата администрация
11.6
Ако сте избрали отговор
11.5.5, моля посочете какви
допълнителни
функционалности
предлага
вашата
информационна
система, с които ЕИСУЧРДА
не разполага

12. Нашата администрация би използвала ЕИСУЧРДА при определени
обстоятелства
12.1 Нашата
администрация
би 12.1 Ползите от системата се
преминала към използване на комуникират по-ясно
ЕИСУЧРДА ако …
12.2 предостави се помощ при
внедряване, обучение на
потребителите и помощ при
използването
12.3 Добавят се допълнителни модули
и функционалности
12.4 Системата предоставя понавременни отговори на нашите
изисквания
12.5 Разполагаме със стабилна интернет
връзка

12.2 Моля посочете и други
фактори, които считате за
необходими, за да премине вашата
администрация към използване на
ЕИСУЧРДА
13. Делегиране на УЧР функции към външно звено

13.1 Ако
можехте
да
намалите
натоварването на служители чрез
делегиране на рутинни функции в
областта на УЧР, кои бихте
избрали от посочения списък?

13.1 предварителен подбор на
подходящи кандидати за запълване на
свободни позиции
13.2 администриране на досиетата на
служителите
13.3 изготвяне на стандартни
документи/удостоверения, свързани
със статута на служителите
13.4 предоставяне на консултации на
служителите по въпроси от областта
на УЧР
13.5 обработване на заявленията за
отпуск
13.6 отчитане на отработеното време
13.7 изчисляване и администриране на
възнагражденията (заплати,
допълнителни възнаграждения и пр.)
13.8 разработване на планове за
развитие на служителите
13.9 дейности, свързани с
предоставяне на обучение за
професионално развитие
13.10 помощ при разрешаване на
конфликти
13.11 изчисления при пенсиониране
13.12 друго (моля посочете в 13.2)

13.2 Други функции, които могат да
бъдат делегирани на външно звено
14. Обратна връзка
This is the last section. It will ask questions about feedback used in HRM. Please indicate the
level to which you agree or disagree with the following statements.
14.1 Редовно се събира обратна връзка за услугите предоставяни от Да (преминете
звената по УЧР
към 14.2)
Не (преминете
към 14.9)
14.2 Обратната връзка за услугите предоставяни от звената по УЧР
се взема предвид и се прилага впоследствие
14.3 Обратната връзка за услугите предоставяни от звената по УЧР
е полезна
14.4 Нашата администрация разполага с добре развити механизми и
канали за събиране на обратна връзка за услугите предоставяни от
звената по УЧР от служителите
14.5 Кой събира обратната връзка?
14.6 Колко често се събира обратната връзка?

14.7 Какъв е механизмът за събиране на обратна връзка?
14.8 Използвате ли събраната информация за промяна на
действащите процедури?
14.9 Смятате ли, че събирането на обратна връзка е/може да бъде
полезно за подобряване на предоставяние услуги в областта на
УЧР?
14.10 Колко често смятате, че следва да се събира обратна връзка?
Благодарим Ви за попълването на въпросника!
Вашите отговори ще допринесат за разработването на предложения, свързани с
модернизиране на дейностите, свързани с управление на човешките ресурси в
държавната администрация.

