
 

  
  

 

 

 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА 
 

Към годишният финансов отчет на община град Алфатар, област 

Силистра за 2013год. 

     Годишният финансов отчет на общината е изготвен в 

изпълнение на ДДС-20/14.12.2004г. за прилагане на НСС, 

чл.37,ал.8 от Закона за Счетоводство във връзка с   

чл.33,ал.6 от Закона за счетоводство за 2013год., ДДС-

12/18.12.2013год., по форма и съдържание определени съгласно 

т.15от Заповед №ЗМФ 60/20.01.2005г.  на министъра на 

финансите. 

 Той е важен момент от цялостната счетоводна работа, като не се 

подценява текущото отчитане. Финансовата година започва на 01.01. и 

завършва на 31.12.2013год. 

 Община Алфатар е юридическо лице на бюджетна 

издръжка, което задължително прилага двустранното 

счетоводно записване в съответствие с чл.2 и чл.23,ал.2 от 

Закона за счетоводство и първостепенен разпоредител с 

бюджетни кредити. Към общината има 3 кметства и 3 кметски 

наместничества. 

Второстепенни разпоредители са: 

 ОУ „Христо Ботев” гр.Алфатар 

 ОУ „Отец Паисий” с.Алеково 

 ЦДГ „Щастливо детство” гр.Алфатар 

 ДСХ „Щастлива старост” гр.Алфатар 

 

   Със Заповед №РД-081/13.03.2013г., №РД-082/13.03.2013г., 

№РД-083/13.03.2013г. и №РД-08413.03.2013г.  Заповед   на 

кмета са определени правата и отговорностите на 
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второстепенните разпоредители с бюджетни средства. Всички 

те са включени в сборния годишен финансов отчет. 

   При съставянето на годишния отчет за изпълнение на 

бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, общината се е 

съобразявала със следното: 

 пълна изчерпателност- отразяване на всички активи, 

пасиви, приходи и разходи , всеобхватност на финансовата 

и нефинансова информация; 

 оценяване – отразените активи и пасиви са остойностени и 

отразени в баланса в съответствие с действащото 

законодателство и приетата счетоводна политика; 

 наличност и валидност- отразените активи и пасиви в 

баланса реално съществуват и са в наличност; 

 оповестяване- направено е подходящо оповестяване на 

прилаганата счетоводна политика и на информацията за 

състоянието и изменението на активите и пасивите; 

 съответствие на формата и съдържанието с нормативните 

изисквания; 

В общината има разработен  и утвърден от кмета със заповед 

№ РД-175/14.06.2012г. вътрешен правилник  за 

документооборота и всички разпоредители я спазват. 

 Финансирането на общината се извършва с/но чл.10 от  ЗДБ 

на РБ за 2013г.;, ПМС№01/09.01.2013г за изпълнение на ДБ 

на РБ за 2013год..; ФО №01/21.01.2013год. на МФ;ЗУДБ;ЗОБ 

и Решения на ОбС гр.Алфатар. 

  Източници за финансиране са: собствени приходи постъпващи 

с/но ЗМДТ в размер на 322 175лв.; обща допълваща субсидия 

от РБ в размер на 1 272 996лв; изравнителна субсидия от РБ в 

размер на 173 300лв.; целева субсидия за ДМА в размер на    92 

800лв.;субсидии целеви в размер на 40 656лв.; както и 

трансфери от различни източници в размер на 65 242лв.. в т.ч. 

МТСП 55 101лв..;    ;   МРРБ  14890лв.;    

  Бюджетът е приет с Решение №175 /26.02.2013год.  от 

ОбС и актуализиран през годината по пълна бюджетна 

класификация. 



Съгласно действащата система за финансово управление и 

контрол на бюджетния процес има издадена заповед 

№РД333/05.12.2011год., №РД-090/19.03.2012г.    на кмета на 

общината , с които са определени длъжностните лица имащи 

право да поемат задължения. 

 Разходите се извършват на основание приетия бюджет по 

утвърдена класификация на МФ, като се спазват принципите на  

Системата за финансово управление и контрол на 

бюджетния процес и Наредба за съставянето, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет. 

Закона за финансовото управление и контрол в публичния 

сектор въвежда нов модел на вътрешен контрол, интегриран в 

дейността на организацията и осъществяван от ръководството и 

служителите и.  

За целта през 2013 г.  се извърши преглед на съществуващите 

системи за финансово управление и контрол в община Алфатар. 

Въз основа на резултатите от прегледа съществуващите 

вътрешни правила и процедури/ система на двойния подпис, 

предварителния контрол, правила и процедури за управление на 

човешките ресурси, документирането и документооборота на 

счетоводните документи и др./ се актуализираха. 

  Със Заповед №РД-217/27.07.2012г. са утвърдени: 

 промени във вътрешните правила за организация на 

работната заплата в общинска  администрация Алфатар и 

звената на бюджетна издръжка към нея.; 

 Със заповед №РД-059/18.02.2013год. са утвърдени 

Счетоводната политика на община Алфатар за 2013год. и 

Вътрешния индивидуален сметкоплан за 2013год.  

 Със заповед №РД-175/14.06.2012г. е утвърден Вътрешен 

правилник за документооборот .; 

 Със заповед №РД-052/17.02.2012год. е утвърден 

Устройствения правилник на общинска администрация 

Алфатар; 

 С Решение №210/26.04.2013г.на ОбС Алфатар е приета 

Наредба за управление на общинския дълг; 



 С Решение №209/26.04.2013г. на ОбС Алфатар е приета 

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено 

обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг в 

общината; 

 С Решение №281/27-12-2013год на ОбС Алфатар е приета 

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на общината съгласно Закона за 

публичните финанси; 

 С решение №165/25.01.2013год. на ОбС Алфатар е приета 

Наредба за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община 

Алфатар; 

Продължава да се прилага принципа на финансиране на държавните 

дейности от държавата. При разработката на бюджета за 2013год. нов 

момент намери засиленото гражданско участие. Беше извършен   и 

анализ на новите моменти в 2013год.   

   

 Счетоводната политика на общината за 2013год. е разработена 

при спазване на: 

1. Принципите, определени с чл.4 от Закона за счетоводство в сила 

от 01.01.2013г.  

2. Изискванията, определени с НСС и СБП 

3. Указанията  определени с ДДС №20/12.12.2004год. на министъра 

на финансите в сила от 01.01.2005год. 

4. Изготвеният и утвърден индивидуален сметкоплан на общината. 

Добавени са и нови моменти за оповестяване  свързани с дейността 

на общината. 

       Общината изготвя и представя годишните си финансови отчети на 

база счетоводни стандарти и указания утвърдени от Министъра на 

финансите. 

  

Община Алфатар води три отчетни групи “Бюджет”, 

“Извънбюджетни сметки и фондове” , “Други сметки и дейности”, 

„Разплащателна Агенция”и подгрупи „Национален фонд”. 



  

   Приходите   се отчитат по ЕБК по параграфи и съответните групи 

счетоводни сметки. Не се допуска компенсиране на приходи с разходи. 

  

  В група “Извънбюджетни сметки и фондове” е отразена 

извънбюджетната дейност на общината изградена на основание 

§40приложение № 10 от ЗДБ на РБ за 2013год. и утвърдени с 

Решение №175 /26.02.2013год.  на ОбС гр.Алфатар.       

        В откритите две извънбюджетни сметки с код 7443 за 

получаване, разходване и отчитане на средства от фондове по 

проекти на РА и НФ, съгласно указанията на ДДС 07/04.04.2008 

г. и ДДС 08/04.04.2008 г., през 2013год. предоставените 

трансфери по оперативни програми са както следва: 

ОП „Човешки ресурси” в размер на 378 467лв. и предоставен 

безлихвен заем от бюджета  на общината в размер на 13 285лв. 

по различните проекти. 

Разплащателна Агенция в размер на 1 060лв. и предоставен 

безлихвен заем от бюджета в размер на 4 351лв. 

 В група “Други сметки и дейности” е намерило 

отражение всички събрани суми от внесени депозити  - 

гаранции за участие в търг  и гаранции за изпълнение. 

Наличностите по с/ка 5013 “Текущи банкови сметки”   е 92 

601лв., която представлява гаранция за изпълнение по 

сключени договори в размер на 63 118лв. депозит за участие в 

търг в размер на 396лв.и по чл.37в, ал.4 от ПСПЗЗ в размер на 

29 087лв. 
  

Разходите се класифицират по икономически тип и счетоводни сметки 

от раздел 6 Сметки за разходи, като се начисляват за периода, през 

който са възникнали, независимо дали е извършено плащане и дали са 

налице средства за плащането им.     

ДМА се отчитат при тяхното придобиване или закупуване по 

справедливата им стойност с/но НСС16 и се очаква да бъдат 

използвани през повече от един отчетен период, предназначени за 

административни цели, за даване под наем и др.Стойностен праг на 

същественост е утвърден в размер на 500лв.без ДДС и без 



компютърните конфигурации.  Предвид разпоредбите на чл.15,ал.3 от 

ЗС, амортизации на ДМА не се начисляват. Земите , 

инфраструктурните  обекти и активи с историческа и художествена 

стойност се отчитат задбалансово. 

През 2013год.съгласно заповед № РД-330/15.10.2013г. се извърши 

преглед на материалните запаси и се извърши преоценка на същите. 

Резултати са отразени в годишния финансов отчет. 

Със заповед №РД-387/25.11.2013год. се извърши преглед с цел 

преоценка  на ДМА в общината която намери отражение в с/ка 7801 и 

7802 от СБП. За констатациите се изготви протокол. 

Със Заповед №РД-330/15.10.2013год. на кмета на общината се 

извърши преглед за оценка на всички материални запаси в общината. 

Резултатите намериха отражение в годишния финансов отчет. 

Със заповед № РД-392/29.11.2013год. на кмета на общината се 

извърши инвентаризация на всички вземания, задължения, разходи за 

провизии на персонала . Резултатите от инвентаризацията се 

осчетоводиха на база изготвен протокол съставен  от комисията.  Също 

така в коректив с/ка 4967 са осчетоводени и декемврийските 

задължения на общината в размер на 12 601,21лв., които са платими 

през 2014год. както следва: 

 ЕОН България                                                 3 567,67лв. 

 ВИК Силистра                                                  1 124,93лв. 

 Мобилтел                                                              890,14лв. 

 Петрол                                                                4 455,50лв. 

 Вива Ком                                                            1 228,21лв. 

 ИО Силистра                                                          57,20лв. 

 Крис Бор                                                                 58,40лв. 

 ЕТ „Лъчезар Данков”                                        1 111,50лв. 

 МиБМ Експрес                                                     107,66лв. 

 

 За всички задължения, провизии на персонала и вземания се 

изготви протокол, който намери отражение по съответните сметки и са 

включени в годишния финансов отчет. 

   Просрочените вземания намериха отражение по с/ка 9912 в размер на 

166 695лв. представляващи такси ЦДГ в размер на 4 500лв. и 



недобори в размер на 162 195лв. по с/ка 9915 просрочени наеми в 

размер на 7 374лв.   

  В изпълнение на раздел ІІ от ДДС №11/18.12.2013г. са   начислени 

поетите ангажименти по сключени договори през 2013год при община 

Алфатар. Резултатите се отразиха по сметка 9200 „Поети задължения 

по договори”. Извършен е анализ на всички поети и реализирани 

ангажименти във всички отчетни групи и изготвен отчет –Приложение 

№4. 

С/но раздел Г от Счетоводната политика на община Алфатар за 

2013год. са начислени провизии в размер на 9 031,35лв., които 

намериха отражение в сметка 4917 Провизии за непублични  вземания 

срещу местни лица. 

С/но т.3.3.3 от НСС19 са оценени очакваните разходи по 

натрупващите се компенсируеми отпуски, като (допълнителна сума) 

задължение и разход. В тази операция са отразени два компонента: 

очаквани разходи и приложими през  2014год. заедно с  последващите 

социални осигуровки. За сумата на припадащите се вноски е съставена 

счетоводна статия Дт сметка 6047/Кт сметка 4230 в размер на 

30 345,40лв. и включена в оборотната ведомост към годишния 

счетоводен отчет. 

Всички дарения в натура и пари от трети лица са отчетени спазвайки 

изискванията на т.20.1 до т.20.6.10. от ДДС 20/14.12.2004год на МФ, а 

именно като приход в момента на тяхното получаване. В община 

Алфатар през 2013гад. са постъпили общо дарения в   размер на 

34 873,05лв.Същите според икономическия характер са осчетоводени 

по сметка 7411 и 7413 от СБП. Постъпили дарения в брой от фирми за 

социални и културни мероприятия на общината в размер на 500,00лв.    

Стойността по сметка 7413 в размер на 2 714,49 лв.е от дарители в Дом 

за стари хора гр.Алфатар и Мероне ЕООД  в ЦДГ Алфатар. Постъпила 

е финансова помощ в ОУ „Христо Ботев” град Алфатар в размер на 

2729,95лв.и е намерила отражение по сметка 7481 от СБП. 

Преоценка на сметка 5114 “Други дялове и акции в асоциирани 

предприятия в страната”  не е извършена ,тъй като съгласно т.32.7 от 

ДДС 20/2004год.общината притежава миноритарни дялове   и акции 

под 20% и се прилага себестойностният метод. Този метод изисква 

инвестицията да се отчита по цена на придобиване-при учредяване на 



дружеството. Бюджетното предприятие не извършва преоценка на 

миноритарни дялове и акции.    

 Движение на капитала на общината от раздел 10- Разполагаем капитал 

в бюджетните предприятия се осъществява само с Решение на 

Общинския съвет или заповед на кмета. Такова движение през 

2013год. не е извършвано. 

Стоково-материалните запаси с/но НСС2 се придобиват изцяло чрез 

закупуване и предназначени за влагане /като резервни части и 

хранителни продукти/ по доставно- складови разходи (първа входяща 

стойност за всяка единица. Отписването и тяхното разпределение се 

осъществява на принципа на пряко отнасяне в съответната функция по 

“средно претеглени стойности” , които се получават поради 

механизираната обработка на счетоводната информация  и отчетност 

приложена в общината.   Всички материални запаси дадени в употреба   

се водят задбалансово с/но изискванията на т.2.13 от ДДС 

20/14.12.2004год.     по с/ка 9909 от СБП.      

  Паричните средства се отчитат по метода на касово отчитане с 

фактическия паричен поток. Всички получени и предоставени 

трансфери са отчетени като получени трансфери по съответните 

параграфи от ЕБК. 

  

Приходите и разходите от стопанска дейност се отчитат по общия ред 

по гр.6 и гр.7 от СБП, след което се отнасят по сметките на 

стопанската дейност задбалансово. За 2013год. те са  както следва: 

приходи в размер на 119 679,22лв. и разходи в размер на 17 956,88лв.  

Изготвена е годишна данъчна декларация по чл.252 от ЗКПО и 

начислен 2% данък. 

При отдаване на активи за безвъзмездно право на ползване на 

бюджетни организации се прилага подходът на приписаните приходи и 

разходи с/но т.17.15.4 от ДДС 20/14.12.2004г. За 2013год. те са в 

размер на 101 180, 84лв.,приписани трансфери в размер на 3 844,84   и 

са осчетоводени съответно по с/ка 7189 и 7682 от СБП. Приложено е 

изискването на т.17.13 от ДДС20/2004год. 

 Относно прилагането на НСС 24,т.24.2 община Алфатар 

оповестява своето дялово участие във ВиК ООД гр.Силистра 1 922бр. 

акции на стойност  1922лв. и в МБАЛ-АД гр.Силистра 5 087бр. акции 



на стойност 50 870лв.  в Сосиете Женерале град Варна 320бр. акции в 

размер на 320лв. 

С/но т.24.3 от ДДС 20/14.12.2004год. оповестяваме, че община 

Алфатар субсидира 12,5 щатни бройки в 8 броя Народни читалища- 

организации с нестопанска цел, регистрирани по Закона за народните 

читалища.Отпуснатата държавна субсидия за 2013год. е в размер на 78 

388лв.  

 По заповеди №РД-245/29.07.2013г.,№РД-296/10.09.2013год., 

бяха извършени   инвентаризации на  всички балансови и задбалансови 

активи  в общината и  бяха осчетоводени  следните резултати: 

 Брак в размер на 25 715,93лв. утвърден със заповед №РД-

425/30.12.2013год.   на кмета на общината. 

Извършена беше и инвентаризация на всички вземания, задължения и 

провизии на персонала. Резултатите от извършения преглед намери 

отражение в годишния финансов отчет. 

 Констатациите на комисиите по инвентаризациите е, че 

сравнително добре се стопанисва общинското имущество, но е 

много остаряло. 

           Оповестяваме, че за 2013год. не е начислен предполагаем 

дивидент от ВИК, поради разписани проценти в Правилника  за 

управление на дружества с държавно участие. 

 Текущо през годината не се извършват процедури по 

приключване на приходните и разходни сметки. Това се осъществява 

само в края на годината след изготвяне на сборната оборотна ведомост 

необходима  за консолидиране в Министерството на финансите. 

Оборотните ведомости се изготвят за всяка отчетна група поотделно 

ежемесечно.Прилага се “пряк” метод на консолидация, която се 

извършва от първостепенния разпоредител. Консолидират се всички 

отчети, регистри и справки, изискуеми от закон, както и такива  

залегнати в практиката на общината. Всеки разпоредител носи 

отговорност за подаваната от него информация. 

  За да се осъществи пълен обхват на потока от документи и 

информация, точно и навременно отразяване на събитията е внедрена в 

мрежа счетоводна програма “ФСД” на “Информационно 

обслужване” АД гр.София .Същата е източник на всички отчети в 

общината през финансовата година. Със същият ПП работят и всички 



второстепенни разпоредители в общината,с цел уеднаквяване на 

счетоводната практика. 

 Цялата счетоводна документация се съхранява с/но Раздел VІ от 

Вътрешния правилник  за документооборота, който е разработен в 

общината и утвърден със заповед №РД-175/14.06.2012год. 

 Всичко оповестено до тук е на база счетоводната политика 

разработена в общината и е намерило отражение в изготвения 

окончателен финансов отчет за 2013год.и включен в  консолидирания 

отчет на МФ по форма утвърдена от министъра на финансите. 

 

                                                           

 

   Ръководител: 

                                                                             /Й.Узунска/ 

                                                     

    Гл.спец.ФСД: 

                                                                           /В.Инджова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА 
 

Към годишният финансов отчет на община град Алфатар, област 

Силистра за 2012год. 

     Годишният финансов отчет на общината е изготвен в 

изпълнение на ДДС-20/14.12.2004г. за прилагане на НСС, 

чл.37,ал.8 от Закона за Счетоводство във връзка с   

чл.33,ал.6 от Закона за счетоводство за 2012год., ДДС-

13/21.12.2012год., по форма и съдържание определени съгласно 

т.15от Заповед №ЗМФ 60/20.01.2005г.  на министъра на 

финансите. 
 Той е важен момент от цялостната счетоводна работа, като не се 

подценява текущото отчитане. Финансовата година започва на 01.01. и 

завършва на 31.12.2012год. 

 Община Алфатар е юридическо лице на бюджетна 

издръжка, което задължително прилага двустранното 

счетоводно записване в съответствие с чл.2 и чл.23,ал.2 от 

Закона за счетоводство и първостепенен разпоредител с 

бюджетни кредити. Към общината има 3 кметства и 3 кметски 

наместничества. 

Второстепенни разпоредители са: 

 ОУ „Христо Ботев” гр.Алфатар 

 ОУ „Отец Паисий” с.Алеково 

 ЦДГ „Щастливо детство” гр.Алфатар 

 ДСХ „Щастлива старост” гр.Алфатар 

           
                       О Б Щ И Н А     А Л Ф А Т А Р,            О Б Л А С Т    С И Л И С Т Р А 

 

              7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 
           факс: /086 / 811-646, тел:  086/ 811 610; 811 611; 811 612; 811 613 

 
 



 

   Със Заповед №РД-055/24.02.2012г., №РД-056/24.02.2012г., 

№РД-057/24.02.2012г. и №РД-058/24.02.2012г.  Заповед   на 

кмета са определени правата и отговорностите на 

второстепенните разпоредители с бюджетни средства. Всички 

те са включени в сборния годишен финансов отчет. 

   При съставянето на годишния отчет за изпълнение на 

бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, общината се е 

съобразявала със следното: 

 пълна изчерпателност- отразяване на всички активи, 

пасиви, приходи и разходи , всеобхватност на финансовата 

и нефинансова информация; 

 оценяване – отразените активи и пасиви са остойностени и 

отразени в баланса в съответствие с действащото 

законодателство и приетата счетоводна политика; 

 наличност и валидност- отразените активи и пасиви в 

баланса реално съществуват и са в наличност; 

 оповестяване- направено е подходящо оповестяване на 

прилаганата счетоводна политика и на информацията за 

състоянието и изменението на активите и пасивите; 

 съответствие на формата и съдържанието с нормативните 

изисквания; 

В общината има разработен  и утвърден от кмета със заповед 

№ РД-175/14.06.2012г. вътрешен правилник  за 

документооборота и всички разпоредители я спазват. 

 Финансирането на общината се извършва с/но ЗДБ на РБ за 

2012г.;, ПМС№367/29.12.2011г за изпълнение на ДБ на РБ за 

2012год..;ЗУДБ;ЗОБ и Решения на ОбС гр.Алфатар. 

  Източници за финансиране са: собствени приходи постъпващи 

с/но ЗМДТ в размер на 322 175лв.; обща допълваща субсидия 

от РБ в размер на 1 272 996лв; изравнителна субсидия от РБ в 

размер на 173 300лв.; целева субсидия за ДМА в размер на    92 

800лв.;субсидии целеви в размер на 40 656лв.; както и 

трансфери от различни източници в размер на 65 242лв.. в т.ч. 

МТСП 55 101лв..;    ;   МРРБ  14890лв.;    



  Бюджетът е приет с Решение №038 /10.02.2012год.  от 

ОбС и актуализиран през годината по пълна бюджетна 

класификация. 

Съгласно действащата система за финансово управление и 

контрол на бюджетния процес има издадена заповед 

№РД333/05.12.2011год., №РД-090/19.03.2012г.    на кмета на 

общината , с които са определени длъжностните лица имащи 

право да поемат задължения. 

 Разходите се извършват на основание приетия бюджет по 

утвърдена класификация на МФ, като се спазват принципите на  

Системата за финансово управление и контрол на 

бюджетния процес и Наредба за съставянето, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет. 

Закона за финансовото управление и контрол в публичния 

сектор въвежда нов модел на вътрешен контрол, интегриран в 

дейността на организацията и осъществяван от ръководството и 

служителите и.  

За целта през 2012 г.  се извърши преглед на съществуващите 

системи за финансово управление и контрол в община Алфатар. 

Въз основа на резултатите от прегледа съществуващите 

вътрешни правила и процедури/ система на двойния подпис, 

предварителния контрол, правила и процедури за управление на 

човешките ресурси, документирането и документооборота на 

счетоводните документи и др./ се актуализираха. 

  Със Заповед №РД-217/27.07.2012г. са утвърдени: 

 промени във вътрешните правила за организация на 

работната заплата в общинска  администрация Алфатар и 

звената на бюджетна издръжка към нея.; 

 Със заповед №РД-086/19.03.2012год. са утвърдени 

Счетоводната политика на община Алфатар за 2012год. и 

Вътрешния индивидуален сметкоплан за 2012год.и 

допълнена със заповед №РД-269/29.09.2012 г. 

 Със заповед №РД-175/14.06.2012г. е утвърден Вътрешен 

правилник за документооборота за 2012год.; 



 Със заповед №РД-052/17.02.2012год. е утвърден 

Устройствения правилник на общинска администрация 

Алфатар; 

Продължава да се прилага принципа на финансиране на държавните 

дейности от държавата. При разработката на бюджета за 2012год. нов 

момент намери засиленото гражданско участие. Беше извършен   и 

анализ на новите моменти в 2012год.   

   

 Счетоводната политика на общината за 2012год. е разработена 

при спазване на: 

5. Принципите, определени с чл.4 от Закона за счетоводство в сила 

от 01.01.2012г.  

6. Изискванията, определени с НСС и СБП 

7. Указанията  определени с ДДС №20/12.12.2004год. на министъра 

на финансите в сила от 01.01.2005год. 

8. Изготвеният и утвърден индивидуален сметкоплан на общината. 

Добавени са и нови моменти за оповестяване  свързани с дейността 

на общината. 

       Общината изготвя и представя годишните си финансови отчети на 

база счетоводни стандарти и указания утвърдени от Министъра на 

финансите. 

  

Община Алфатар води три отчетни групи “Бюджет”, 

“Извънбюджетни сметки и фондове” , “Други сметки и дейности”, 

„Разплащателна Агенция”и подгрупи „Национален фонд”. 

  

   Приходите   се отчитат по ЕБК по параграфи и съответните групи 

счетоводни сметки. Не се допуска компенсиране на приходи с разходи. 

  

  В група “Извънбюджетни сметки и фондове” е отразена 

извънбюджетната дейност на общината изградена на основание 

§40приложение № 10 от ЗДБ на РБ за 2012год. и утвърдени с 

Решение №38 /10.02.2012год.  на ОбС гр.Алфатар.       

        През 2012год. за  по-добра   отчетност са разкрити две 

извънбюджетни сметки с код 7443 за получаване, разходване и 

отчитане на средства от фондове по проекти на РА и НФ, 



съгласно указанията на ДДС 07/04.04.2008 г. и ДДС 

08/04.04.2008 г. 

В отчетната 2012год. предоставените трансфери по оперативни 

програми са както следва: 

ОП „Човешки ресурси” в размер на 360 614лв. и предоставен 

безлихвен заем от бюджета  на общината в размер на 11 218лв. 

по различните проекти. 

 В група “Други сметки и дейности” е намерило 

отражение всички събрани суми от внесени депозити  - 

гаранции за участие в търг  и гаранции за изпълнение. 

Наличностите по с/ка 5013 “Текущи банкови сметки”   е 69 

008лв., която представлява гаранция за изпълнение по 

сключени договори в размер на 64 651лв. депозит за участие в 

търг в размер на 4 116лв.и лихва в размер на 241лв. 

  

Разходите се класифицират по икономически тип и счетоводни сметки 

от раздел 6 Сметки за разходи, като се начисляват за периода, през 

който са възникнали, независимо дали е извършено плащане и дали са 

налице средства за плащането им.     

ДМА се отчитат при тяхното придобиване или закупуване по 

справедливата им стойност с/но НСС16 и се очаква да бъдат 

използвани през повече от един отчетен период, предназначени за 

административни цели, за даване под наем и др.Стойностен праг на 

същественост е утвърден в размер на 800лв.без ДДС и без 

компютърните конфигурации.  Предвид разпоредбите на чл.15,ал.3 от 

ЗС, амортизации на ДМА не се начисляват. Земите , 

инфраструктурните  обекти и активи с историческа и художествена 

стойност се отчитат задбалансово. 

През 2012год.съгласно заповед №РД-238/03.09.2012год. се извърши 

преоценка  на ДМА в общината която намери отражение в с/ка 7801 и 

7802 от СБП. За констатациите се изготви протокол. 

Със заповед № РД-345/27.11.2012год. на кмета на общината се 

извърши инвентаризация на всички вземания, задължения, разходи за 

провизии на персонала . Резултатите от инвентаризацията се 

осчетоводиха на база изготвен протокол съставен  от комисията.  Също 

така в коректив с/ка 4967 са осчетоводени и декемврийските 



задължения на общината в размер на 23 261,22лв., които са платими 

през 2013год. както следва: 

 ЕОН България                                                 11 240,06лв. 

 ВИК Силистра                                                  1 235,14лв. 

 Мобилтел                                                           1 021,03лв. 

 Петрол                                                                7 281,70лв. 

 Вива Ком                                                              990,34лв. 

 ИО Силистра                                                        433,52лв. 

 Крис Бор                                                                55,60 лв. 

 Община Алфатар                                               1 003,83лв. 

 

 За всички задължения, провизии на персонала и вземания се 

изготви протокол, който намери отражение по съответните сметки и са 

включени в годишния финансов отчет. 

   Просрочените вземания намериха отражение по с/ка 9912 в размер на 

160 087лв. представляващи такси ЦДГ в размер на 3 324лв. и 

недобори в размер на 145 583лв. по с/ка 9915 просрочени наеми в 

размер на 11 180лв.   

  В изпълнение на раздел ІІ от ДДС №13/21.12.2012г. са   начислени 

поетите ангажименти по сключени договори през 2012год при община 

Алфатар. Резултатите се отразиха по сметка 9200 „Поети задължения 

по договори”. 

С/но раздел Г от Счетоводната политика на община Алфатар за 

2012год. са начислени провизии в размер на 8 299,45лв., които 

намериха отражение в сметка 4917 Провизии за непублични  вземания 

срещу местни лица. 

С/но т.3.3.3 от НСС19 са оценени очакваните разходи по 

натрупващите се компенсируеми отпуски, като (допълнителна сума) 

задължение и разход. В тази операция са отразени два компонента: 

очаквани разходи и приложими през  2013год. заедно с  последващите 

социални осигуровки. За сумата на припадащите се вноски е съставена 

счетоводна статия Дт сметка 6047/Кт сметка 4230 в размер на 22 

942,54лв. и включена в оборотната ведомост към годишния 

счетоводен отчет. 

Всички дарения в натура и пари от трети лица са отчетени спазвайки 

изискванията на т.20.1 до т.20.6.10. от ДДС 20/14.12.2004год на МФ, а 



именно като приход в момента на тяхното получаване. В община 

Алфатар през 2012гад. са постъпили общо дарения в   размер на 

34 873,05лв.Същите според икономическия характер са осчетоводени 

по сметка 7411 и 7413 от СБП. Постъпили дарения в брой от фирми за 

социални и културни мероприятия на общината в размер на 500,00лв.    

Стойността по сметка 7413 в размер на 2 714,49 лв.е от дарители в Дом 

за стари хора гр.Алфатар и Мероне ЕООД  в ЦДГ Алфатар. Постъпила 

е финансова помощ в ОУ „Христо Ботев” град Алфатар в размер на 

2729,95лв.и е намерила отражение по сметка 7481 от СБП. 

Преоценка на сметка 5114 “Други дялове и акции в асоциирани 

предприятия в страната”  не е извършена ,тъй като съгласно т.32.7 от 

ДДС 20/2004год.общината притежава миноритарни дялове   и акции 

под 20% и се прилага себестойностният метод. Този метод изисква 

инвестицията да се отчита по цена на придобиване-при учредяване на 

дружеството. Бюджетното предприятие не извършва преоценка на 

миноритарни дялове и акции.    

 Движение на капитала на общината от раздел 10- Разполагаем капитал 

в бюджетните предприятия се осъществява само с Решение на 

Общинския съвет или заповед на кмета. Такова движение през 

2012год. не е извършвано. 

Стоково-материалните запаси с/но НСС2 се придобиват изцяло чрез 

закупуване и предназначени за влагане /като резервни части и 

хранителни продукти/ по доставно- складови разходи (първа входяща 

стойност за всяка единица. Отписването и тяхното разпределение се 

осъществява на принципа на пряко отнасяне в съответната функция по 

“средно претеглени стойности” , които се получават поради 

механизираната обработка на счетоводната информация  и отчетност 

приложена в общината.   Всички материални запаси дадени в употреба   

се водят задбалансово с/но изискванията на т.2.13 от ДДС 

20/14.12.2004год.     по с/ка 9909 от СБП.  Преоценка не е извършена,   

  През 2007год. общината има поето задължение от ПУДООС   

общински дълг в размер на 32 595лв. който е отразен в регистъра на 

МФ. Общината към 31.12.2012год. е изплатила заем за бюджетната 

година в размер на   2 279лв. и са осчетоводени, като  временни 

безлихвени заеми по с/ка 4622 от СБП . Заемът е изплатен в пълен 

размер. 



 Паричните средства се отчитат по метода на касово отчитане с 

фактическия паричен поток. Всички получени и предоставени 

трансфери са отчетени като получени трансфери по съответните 

параграфи от ЕБК. 

  

Приходите и разходите от стопанска дейност се отчитат по общия ред 

по гр.6 и гр.7 от СБП, след което се отнасят по сметките на 

стопанската дейност задбалансово. За 2012год. те са  както следва: 

приходи в размер на 66 218,53лв. и разходи в размер на 16 159,76лв.  

Изготвена е годишна данъчна декларация по чл.252 от ЗКПО и 

начислен 2% данък. 

При отдаване на активи за безвъзмездно право на ползване на 

бюджетни организации се прилага подходът на приписаните приходи и 

разходи с/но т.17.15.4 от ДДС 20/14.12.2004г. За 2012год. те са в 

размер на 106 503, 00лв.,приписани трансфери в размер на 4 263   и са 

осчетоводени съответно по с/ка 7189 и 7682 от СБП. Приложено е 

изискването на т.17.13 от ДДС20/2004год. 

 Относно прилагането на НСС 24,т.24.2 община Алфатар 

оповестява своето дялово участие във ВиК ООД гр.Силистра 1 922бр. 

акции на стойност  1922лв. и в МБАЛ-АД гр.Силистра 5 087бр. акции 

на стойност 50 870лв.  в Сосиете Женерале град Варна 320бр. акции в 

размер на 320лв. 

С/но т.24.3 от ДДС 20/14.12.2004год. оповестяваме, че община 

Алфатар субсидира 12,5 щатни бройки в 8 броя Народни читалища- 

организации с нестопанска цел, регистрирани по Закона за народните 

читалища.Отпуснатата държавна субсидия за 2012год. е в размер на 72 

200лв.  

 По заповеди №РД-099/30.03.2012г.,№РД-

233/28.08.2012год.,№РД-330/02.12.2011г. №РД-345/27.11.2012г. бяха 

извършени   инвентаризации на  всички балансови и задбалансови 

активи  в общината и  бяха осчетоводени  следните резултати: 

 Брак в размер на 42 702,11лв. утвърден със заповед №РД-

398/28.12.2012год.   на кмета на общината. 

Извършена беше и инвентаризация на всички вземания, задължения и 

провизии на персонала. Резултатите от извършения преглед намери 

отражение в годишния финансов отчет. 



 Констатациите на комисиите по инвентаризациите е, че 

сравнително добре се стопанисва общинското имущество, но е 

много остаряло. 

 От направения анализ на заведените и неприключили дела 

от/против общината   се изготви справка от адвоката при община 

Алфатар . 

  

 

 Текущо през годината не се извършват процедури по 

приключване на приходните и разходни сметки. Това се осъществява 

само в края на годината след изготвяне на сборната оборотна ведомост 

необходима  за консолидиране в Министерството на финансите. 

Оборотните ведомости се изготвят за всяка отчетна група поотделно 

ежемесечно.Прилага се “пряк” метод на консолидация, която се 

извършва от първостепенния разпоредител. Консолидират се всички 

отчети, регистри и справки, изискуеми от закон, както и такива  

залегнати в практиката на общината. Всеки разпоредител носи 

отговорност за подаваната от него информация. 

  За да се осъществи пълен обхват на потока от документи и 

информация, точно и навременно отразяване на събитията е внедрена в 

мрежа счетоводна програма “ФСД” на “Информационно 

обслужване” АД гр.София .Същата е източник на всички отчети в 

общината през финансовата година. Със същият ПП работят и всички 

второстепенни разпоредители в общината,с цел уеднаквяване на 

счетоводната практика. 

 Цялата счетоводна документация се съхранява с/но Раздел VІ от 

Вътрешния правилник  за документооборота, който е разработен в 

общината и утвърден със заповед №РД-175/14.06.2012год. 

 Всичко оповестено до тук е на база счетоводната политика 

разработена в общината и е намерило отражение в изготвения 

окончателен финансов отчет за 2012год.и включен в  консолидирания 

отчет на МФ по форма утвърдена от министъра на финансите. 

 

                                                             Ръководител: 

   

                                                        Гл.спец.ФСД: 



 

 

 

 

 

 

  


