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ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ
към консолидирания баланс за 2011год.

І . ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Съдържанието на тази Справка е определена в съответствие с изискванията за оповестяване, предвидено в НСС 1Представяне на финансовите отчети и изискванията на останалите счетоводни стандарти.
С по долу предложената информация оповестявам събития и факти отразени във финансовия отчет с цел да се повиши
качеството и полезността му за потребителите на счетоводна информация и да се постигнат изискуемите критерии по
чл,23 от ЗС ,а именно достоверно представяне на информацията .Водеща роля при представянето на настоящите
пояснителни сведения за прилагането на счетоводната политика се полага на спазване изискването за честно
представяне на финансовия отчет. В оповестяването на настоящата счетоводна политика ще посоча без претенции за
изчерпателност по важните необходими сведения съобразени с нормативните изисквания и доказана от практиката
полезност.
Приложена е действащата за 2011г. счетоводна политика на Община Средец е в съответствие с принципите в Закона
за счетоводството, изискванията определени в НСС и вътрешни нормативни актове.
Както вече пояснихме
обединяваща и системообразуваща роля по отношение на всички изисквания е принципът за честно представяне,който
предава целенасоченост и допълващ смисъл на останалите възприети принципи ,а именно:на действащото
предприятие,текущо начисляване, последователност и същественост,предпазливост при представянето, връзка с
предходния период , предимство на съдържанието пред формата.Основна презумпция с цел подобряване полезностите
на Финансовия отчет е изискването на сравнимост –важно качество за нуждите на финансовия анализ.В крайна сметка
подчинеността на счетоводната политика по отношение на обявените принципи и изисквания се заключава в
разбирането,че Общината е приела такава система на вътрешни правила ,които осигуряват практическа реализация на
изискванията.В този смисъл представените пояснения представляват субективно възприемане на прилаганите НСС
трансформирани в действащ оперативен механизъм за събиране,класифициране и систематизиране на отчената
информация и нейното обобщено представяне във финансовия отчет.Община Средец прилага унифицирана счетоводна
политика и методология при изготвянето и представянето на ГФО.
Представеният финансов отчет е съгласно изискванията за форма и съдържание на финансовите отчети утвърдени
със Заповед №ЗМФ-60/20.01.2005 на МФ включващ следните елементи:-Баланс утвърден .със Заповед№81/29.01.2002г.
на МФ,Оборотни ведомости на всички разпоредители с кредити ,Приложение –обяснителна записка по изпълнението на
бюджета и прилаганата счетоводна политика.Приложени са и допълнителните указания за годишното счетоводно
приключване съгласно ДДС 13 /29.12.2011г.. Документ определящ основните постановки за организирането и
осъществяването на отчетността и съставянето на ГФО е ДДС 20/2004г. Спазени са техническите изисквания на
Финансов отчет-изготвен в хил.лева, за период една календарна година,съдържа данни от предходни периоди.
Сцел осигуряването на увереност и надеждност на информацията при изготвянето на ГФО,гарантиращи верността и
пълнотата на отчетните данни във връзка с изискванията поставени от МФ с ДДС8/30.09.2010 и в изпълнение на ДДС
4/01.04.2010г се прилага Заповед 575/25.10.2010г.
Съгласно чл.23, ал.3 ЗС представения годишен финансов отчет е на база и на нормативните актове,
регламентиращи публичния сектор като цяло, ЗУДБ, ЗОБ, ЕБК, СБП.
Съгласно чл.53 ал.1т.2 от Закона за Сметната палата Община Средец попада в обхвата на Общините под 10
000х.лв бюджет за 2010г. и не подлежи на заверка .На основание т.35.1 от ДДС 12/29.12.2010г. изискуемите докуметти
,касаещи ГФО за 2010г бяха побликувани на интернет страницата на Общината.След излизане на Решението за
приемане на отчета за 2011г. и представянето на материалите по ГФО ,същите ще бъдат побликувани.
Община Средец по смисъла на чл.1, ал.23 от СЗ, е обособена самостоятелна структура, чиято дейност се
финансира изцяло с бюджетни средства. От 2009г Общината е и бенефициент по проекти финансирани от Националния
фонд и ДФ”Земеделие”.За целите на извършваната стопанска дейност Общината е регистрирана по ЗДДС.
В обособените 2 кметства и 27 кметски наместничества,няма на самостоятелен Бюджет.
НСС 10 Събития настъпили след датата на ГФО
Уповестявам,че не са установени и идентифицирани корегиращи събития след датата на представяне и заверка на ГФ
Информация по НСС 14 Отчитане по сектори
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Оперативната счетоводна информация се обработва в централно счетоводство и две филиални счетоводства
обособени по функционален признак - Образование и СДЗ.В структурата на Обазование са обособени още 4
самостоятелни счетоводства обслужващи училищата на делегирани бюджети,която информация се консолидира от
централното счетоводство на Образование. Във всички счетоводства се използва счетоводен софтуер за автоматична
обработка на информацията - “Конто” ,информационните продякт на МФ”Бюджет” и в централното счетоводство ПП за
ДМА..
Както вече оповестих във финансовия отчет на консолидираната основа са включени 6 второстепенни
разпоредители. С определените им права и задължения съгласно Заповед № / ,същите изготвят предложения за
Бюджета, касови и годишни финансови отчети и имат самостоятелен баланс и прилагат единна счетоводна политика. От
общия обем на касовото изпълнение на Бюджет 2011г. в общ размер на 9 250 557лв, от Функция “Образование” са
отчетени 3 127 926лв- 34 % и 1 405 888 лв. от второстепенен разпоредител СДЗ- 15%. Анализът на финансовите
отчети посочва, че същите са реализирали обороти по счетоводни сметки -за Образование 12 517 604лв срещу 10
901 593лв

или

22 % , СДЗ- срещу

6 558 618 срещу

6 009 290лв.или 11,7 %. от счетоводните обороти от

консолидирания баланс на Общината.
В следствие на обособяване на училищата на делегирани бюджети като второстепенни разпоредители и във връзка с
възможността вече да отчитат на касова основа собствените си приходи се възприе принципа на осчетоводяването им
по група 70 при постъпване по сметка на училищата . Отчетените приходи от стопанска дейност- наеми ,задълженията
за внасяне на данък по ЗКПО и подаване на Декларация по чл.92 са чрез съответния второстепенен разпоредител.Запазва
се старият принцип на отчитане на приходите при останалите второстепенни разпоредители с неделегирани бюджети за
прехвърляне на постъпилите приходи към първостепенния разпоредител,като за целта се използва сметка 4500.
За целите на анализа , управлението и контрола на банковото обслужване на Общината ,оповестявам,че през отчетния
период Общината се обслужва от Юро банк и ЕФ Джи и има открити 29 броя сметки в т. ч.
1 бр. приходи по бюджета 7311
1 бр. бюджетна сметка за заем ФЛАГ към Уникредит Булбанк
Бургас
7 бр. бюджетни сметки
3 бр. ИБСФ –Приватизация
9 бр.ИБСФ по НФ и РА
бр. депозитни сметки в т.ч.1бр ИБСФ и 1бр.от набирателна сметка
3 бр.валутни сметки- по Т ГС
1 бр. набирателна сметка
По НСС-27” Консолидирани финансови отчети” оповестявам:
Процесът на консолидиране на счетоводните данни е извършен освен на йерархично и организационно ниво от
второстепенни разпоредители, но и по отделни групи- „Бюджет”,”ИБСФ”,” ИБСФ –НФ,”ИБСФ-РА”,”Други дейности”.
В общата отчетност са включени ИБС, които за Общината са открити съгласно §43 по Приложение ЗДБ 2011г. Инвестиции приватизация, Приходи приватизация и Разходи приватизация.Открити са и ИБСФ по НФ и РА,по които се
отчитат проекти по европейските програми.Общината се явява и партньор по проекти при училищата получили
средства по ОП”РЧР” от МОНМ и СДЗ от Агенцията по заетостта по ОП”РЧР.
По отношение на НСС-24- “Оповестяване на свързани лица” оповестявам,
че Общината е във взаимоотношение с организации с нестопанска цел - “Читалище” ,”Странджа металург”-клуб по
футбол, ”Странджа 2001 “ –общински клуб по борба,””Странджа”-волейболен клуб“,”Клуб по корабомоделизъм”,Туристическо дружество „Алеко” и ”МБАЛ” Предоставените ресурси под формата на субсидии за осъществяване на
текуща дейност са предимно за читалище , субсидия за текуща дейност на спортните клубове и предоставен капиталов
трансфер МБАЛ и БКС .Разходите предназначени за клуба по футбол-30 000лв , борба-15 000лв , волейбол-15 000лв и
корабомоделизъм-6 600лв,Туризъм -2 000лв и Читалище -222 399 лвса отчетени по бюджета по ЕБК в пар.45. и
начислени по сметка 6451” Текущи субсидии за нестопански организации”.Годишните отчети на дружествата са приети
от ОС.По сметка 6441 Субсидии нефинансови организации се отчитаха предоставените целеви субсидии за безплатно
пътуване и транспорт .Капиталовия трансфер за МБАЛ -26 000лв се отчете по с-ка 6445 и на БКС за 28 662лв.
Във връзка с администрирането и разпределянето на държавни помощи оповестявам,че Общината е
предоставила на “София франс ауто “ -37 908 лв субсидии и компенсации транспорт,”Бургасбус”-12 062 лв , “Дичони “Ямбол -280лв . и „М бус” 221лв ..
НСС8”Нетни печалби или загуби за периода промени в счетоводната политика”
Общи пояснителни сведения по баланса
Като основен отчет ,разкриващ най-пълно финансовото състояние на Общината се характеризира счетоводния
баланс.Би било целесъобразно да се обърне внимание на особеностите,които произтичат от някои съществени
различия,налагащи своебразен отпечатък на посочените резултати .
Една от най-важните и структуроопределящи позиции е промените на нетните активи,където намира отражение
крайният резултат от дейността на Общината за периода. Анализирайки тези резултати от работата на Общината за
2011г. и осъществявайки връзка между начален и краен баланс може да се извършат следните изводи:
Отбелязан е общ прираст на нетните активи за 2011-г. от 2 233 927лв.,като в група “Бюджет “е в размер на
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1 779 752лв , в група “ИБСФ”-454 174 лв . в.Отчетения за 2010 финансов резултат е общ прираст от 9 554
399.лв.Отбелязано e увеличение на общия прираст от 4 601 794лв спрямо достигнатите резултати от
предходен период.Видно от разпределението на регистрирания прираст на нетните активи по отчетни групи
най-голям размер се наблюдава в отчетна група „ИБСФ”-2 111 859лв.
Реализираното покачване на нетните активи по гр.Бюджет в по-голямата си част е в резултат на
влиянието на извънредни събития 1 275 030 лвОстаналата част 500 464лв е пряк израз на изпълнението от
текуща дейност.Общината стриктно прилага принципа на съпоставимост и балансираност на бюджетните
приходи и разходи още при тяхното планиране,без да залага “кухи” обеми и да поема необезпечени
задължения.Посоченият прираст на нетните активи в група ИБСФ се дължи основно на получените
трансфери, както за финални плащания по проекти разплатени от миналата година ,така и авансови
плащания по проекти,които предстоят да се реализират.
По АКТИВА на баланса група „Бюджет”
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
Група І Дълготрайни материални активи
По отношение на групата отразяваща ДМА в края на периода се отбелязва ръст от 1 627 520лв.спрямо
миналия отчетен период.Общият размер на ДМА в Общината е на ниво от 8 995 885лв срещу 7 368 365лв С
най-голяма тежест в групата са сградите – 6 827 676лв или 76% от ДМА..
Посоченото увеличение се дължи на ръст основно в частта –сгради +1 891 596лв ,компютри,тр. ср-ва и
оборудване +235 356лв Ръстът на първата позиция се дължи основно на извършените прехвърляния на разходи
от незавършени обекти - 482 688лв,извършени основни ремонти и положителни преоценки в Образованието 1 125 523лв, както и деактувания на имотите- 145 018лв.Увеличението при втората позиция се дължи както
на закупената нова техника и от безвъзмездно предоставена техника от БКС..При незавършеното строителство
и стопански инвентар се наблюдава намаление съответно 482 688лв и -17 044лв ,поради приключили обекти и
извършена преоценка и прекласифициране на активи в ММп.
Група ІІ Нематериални дълготрайни активиОбщият ръст на НДМА за годината бележи 8 570лв дължащ се на платени проектирания на обекти.Общият
размер на посочените НДМА възлиза на 838 357лв срещу 829 787лв По значителни ППР са за обекти
„Изграждане водоснабдяване и канализация Средец”-69 054лв от ОП”ОС”,”Канализация Божура”-35625,ПРЗ
Божура -28500,Спортен комплекс-29412,Археологична база -39 855,ЦДГ-39 720лв и др.
Група ІІІ Краткотрайни материални активи
Нивото на посочените активи се задържа на 166 872лв срещу 176 590лв за м.г,като няма съществена разлика
спрямо предходни години.Основно активите са разпределени в следните групи:
Краткотрайни активи
ВСИЧКО в т.ч
Горива
Храна
Други материали
Амбалаж
..

2010
176 591
99 424
14 075
33 042
10 187

2011
166 358
101 730
19 349
26 174
12 494

ФИНАНСОВИ АКТИВИ
Като цяло Финансовите активи на Общината отбелязват увеличение от 147 075лвспрямо предходната година.,като в
абсолютен размер достигат ниво от 2 947 114 лв срещу 2 800 039лв. Ръстът се дължи основно на увеличените позиции в
частта парични средства +251 630лв
І Дялове и акции
След отразяване промените в дела на инвестициите отчитащи резултатите от дейността на 3 общински
предприятия –МБАЛ,БКС,МЦ 1,където общината има 100% участие , се отбеляза намаление общо със
142 000лв.Участието в асоциирани предприятия е 39 750 и друго дялово участие под 25% е 61 966лвОбщо
финансовото участие на Общината във всички дружества възлиза на 321 716лв срещу 463 716лв за 2010г
ІІІ Други вземания
В края на годината общият размер на вземанията възлизат на 1 248 440лв срещу 1 210 995лв и отчитат
увеличение от 37 445лв спрямо предходната година. Съществена част от тях 575 352лв представляват
публичните вземания от данъци,такси и глоби.забелязва се увеличение от 118 579лв .
Ръст има и в позициите на вемания от клиени с 12 878лв,което се дължи на начислените годишни наеми
земеделска земя и язовири.По важните вземания са следните :
Вземания от клиенти
2011
ВСИЧКО в т.ч.
56 754
Наем язовири
Такси инкасиране преч. води
Наеми жилища
Наем обекти,терени
Наем земеделска земя

10 959
17 702
27 340
18 153
17 513
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Предоставените аванси за строителни обекти достигат 297 682лв срещу 428 619лв и са със 130 937лв по
малко. Основно предоставеният аванс за СМР на „Дебелтинженеринг” представлява 280 000лв.Останалите са
осчетоводени авансово платен абонамент.
Показателите при вземанията от заеми са 199 888лв срещу 208 165лв.Сумите представляват вътрешни
заеми от бюджета предназначени за финансирането на проекти по Оперативните програми до възстановяване
на средствата,за което има Решение на ОС. Разпределението на заемите е както следва:
ОП”Регионално развитие”- 107 400лв
ОП”Човешки ресурси”
24 361лв
РА”Земеделие
68 127лв
Другите вземания на Общината възлизат118 762лв срещу 73 560лв за м.г ,като посоченото увеличение е от
45 202лв.Извършванете преводи на РИОСВ по чл71 от НУО са посочени по сметка 4674 ,а именно
54 852лвНачисленият коректив по вземания възлиза на 15 604лв и оттбелязва намаление с 567лв.Намаление е
отбелязано при вземанията от дебитори с 11 076лвПо важните вземания са следните:
Други вземания

2010

2011

Вземания дебитори
ВСИЧКО в.т.ч.
Храна -

54 798
54 798
46 46

43 722
43 722
19 010

МБАЛ
Вода,горива ,енергия в т.ч
Външни услуги

4 646
11 398
20266

19 010
5 261
674

БКС
Данъци и такси
Субсидии
"СФА"

20000
966
1 395
14 302
14302
14 302
14302
ІV Парични средства
Общината приключва годината с обща наличност по банкови сметки 1 376 956 лв в т.ч. По бюджетни
сметки 146 618лв,1 056 995лв са на срочни депозити.За реализирането на проекти по Трансгранично
сътрудничество се използват валутни сметки в евро.,които към края на отчетния период посочват наличност от
173 343лв.Валутата е отчетена в лева по цена на придобиване като е приложен централен обменен курс на
еврото 1,95583лв..Спрямо предходна година наличностите в група „Бюджет „ са нараснали с 251 631лв.
Като цяло финансовите активи на Общината отбелязват увеличение от 147 075лв спрямо предходната
година.,като в абсолютен размер достигат ниво от 1 376 957лв срещу 1 125 327лв. От тях в държавни дейности
- 337 038лв и 1 039 920 лв в местни дейности .Част от тях са на срочен депозит – 1 056 995 лв.Същите са
разпределени по източници както следва: за чистота-830 397лв,зимно подържане -47 830лв и проекти ТГС и
ЦОДУЕМ -153 923лв
ПО ПАСИВА на баланса

Общият размер на пасива по баланса е 12 948 229 срещу 11 174 782 запредходната година или 1 773 446лв
повече
І Дългосрочни задължения
Към края на годината Общината няма дългосрочни задължения.Намеренията за поемане на дълг от фонд
ФЛАГ за разплащане по проекти от РА не се реализираха.
ІІ Краткосрочни задължения
Краткосрочните задължения на Общината определят размер от 769 357лв срещу 725 442лв за м.г,което е с
43 915лвповече от предходната година.Структурата на задълженията показва ,че 292 205лвса задължения към
персонала свързани с неизплатени работни заплати без аванса за м.12.текущата година каквато практика се е
установила през последните години.Данъчните задължения са представени в таблицата по долу:
Данъчни задължения
Корпоративен данък
Данък върху доходите на
персонала

2010
175,31

2011
0

41 703

36 298

ДДС
15 685
11 399
Осигурителни вноски
101 504
103 146
Останалата част представлява задължения към доставчици – 369 115 срещу 401 167лв или с 32 052 лв по малко от предходната година.По-важните краткосрочни задължения към доставчици са следните:
Задължения кредитори
ВСИЧКО в т. ч.
Материали
Храна

2010

2011

401 167
6965
30 929

369 115
10828
19881
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"Диди"
Вода,горива ,енергия в т.ч
ЕВН
"Агрокорн"
Външни услуги в т. ч

26 239
28365
19788
8424
79094

17466
17 007
25 043
2994
80426

БКС
ВИК
ДГС
"Ванг"
"Среги"
Текущ ремонт в т.ч.
"БКС"
"Автотрафик"
"Евробилд"
"Денд груп"
Основен ремонт в т. ч.
"Аква системс"

29 692
25 150

46 834

"Техностройинженеринг"
Придобиване ДМА в т. ч.

11 643
11 370

224 684
162 227

4 671
4 740
5 400
45 987
22 260
11 049
7 956
168 075
162 227

62 457
7 908

"Евробилд"
7 107
В позицията Други краткосрочни задължения общо 144 438лв в края на годината , или с 87 560лв повече от
м.г. ,са посочени начислените корективи общо 74 841лв,както и задължения по удръжки РЗ за 55 630лв
ІІІ Провизии и приходи за бъдещи периоди
Начислени са провизии по НСС 19 за неизплатени отпуски в размер на 91 677лв срещу 142 122лв отбелязват
намаление от 52 445лв от предходен период .Предплатените наеми обекти за следващи периоди са в празмер на
323лв
В .ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ
Най-съществени записвания са записванията по поети задължения по договори по сметка 9200– 919 134лв
срещу 357 997лв за м.г. или с 561 137лв ръст.Спазени са изискванията на указанията на МФ от
ДДС12/29.12.2011 в съответствие ДДС4 от 2010г.По важните поети задължения по договори са следните :
Поети зад-я
2011
ВСИЧКО в т. ч
919 134
Материали
49 274
"Зиела"
Горива

40 200
179 074

"Агрокорн"
Външни услуги

176 525
383 239

БКС
"Атос"
Придобиване ДМА

279 364
45 931
202 564

"Дебелтинженеринг"
124 080
"Път 2004"
72 166
НДМА
22 500
В началото на годината наличните анганжименти по договори бяха 357 998лв.Оповестявам,че дългосрочни
анганжименти за текущи разходи не бяха налични от предходната година.Същите се осчетоводиха през
текущата .За периода Общината като цяло е поела анганжименти за 4 990 876лв.От тях са реализирани
4 492 019лв.Извършеkи са корекции по договорите за 62 280лв.В края на годината остават поети анганжименти
за 919 135лв.От тях 228 089 са капиталови и 691 046лв са текущи .Най-голям размер на налични в края на
година анганжименти е на Община -840 183лв.
БАЛАНС ОТЧЕТНА ГРУПА ИБСФ
В групата са консолидирани данните от ОВ ”НФ”,”РА” и ИБСФ”-приватизация.
ПО АКТИВА на баланса група „ИБСФ”
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
Група І Дълготрайни материални активи
В отчетна група “ИБСФ” е отчетено увеличение на нетните активи за периода от 454 174лв.Общият размер
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на актива е 3 074 984лв Посоченото увеличение на нетните активи е в резултат на получени трансфери по
проекти, и начислени приходи от лихви по депозити.Приходите от приватизирани обекти предварително бяха
начислени по баланса в предходни години и преки постъпления през тази година няма.
По актива на баланса в групата са осчетоводени активи в размер на 24 092лв.Компютрите и стопанския
инвентар са придобити от проект „МИГ” и предстои прехвърлянето им в група Бюджет поради приключване на
проекта.
ФИНАНСОВИ АКТИВИ
Група ІІІ Други вземания
Посочената сума от 430 841лв е предоставеният аванс на изпълнители по проекти.
ІV Парични средства
Наличните средства от 2 620 020лв представляват преведените аванси по проекти от РА”Земеделие”
ПО ПАСИВА на баланса на ИБСФ
Общият размер на пасива по баланса е 3 074 984лв срещу 2 602 554лв запредходната година или 454 174лв
повече
І І Краткосрочни задължения
Краткосрочните задължения на Общината в групата се определят размер от 230 467лв срещу 212 212лв за м.г.,което е
с 18 255лв повече от предходната година.Начислените за м.12 работни заплати и възнаграждения на наетия персонал по
проект ОП”Човешки ресурси” възлиза на 30 578лв. Останалата част от 199 888лв представляват получените и
невъзстановени заеми от бюджета в размер на 199 888лв.
В заключение на краткия анализ на представения баланс за 2011г трябва да се обобщи,че независимо от
посочения положителен резултат на нетните активи,тенденцията за прираст на нетните активи ,визираща
частта от група Бюджет,е твърде непосилна през последните години.Все по-трудно се задържат нивата на
приходите,особенно в частта на собствените ресурси-пряк резултат от влиянието на нестабилната
макроикономическа обстановка и прякото проявление на всеобщата икономическа криза.
ГРУПА “БЮДЖЕТ”
Основни акценти на бюджетната политика за 2011г. Макропараметри и основни изводи от отчета за
изпълнението на бюджета за 2011 г.
- Устойчивост на бюджетната позиция се свързва със способността бюджета да се финансира като същевременно не
се допуска поемане на необезпечени задължения и реализирането на бюджетен.дефицит.Дългосрочната устойчивост на
бюджетния процес се влияе значително и от настоящите нива на бюджетния баланс.Общите постъпления по приходната
част на бюджета в едно с несърбаните вземания – 11 040219лв отбелязват покритие на разходите в едно с поетите и
неразплатени анганжименти 9 475 019 лв с компенсиращ резултат от 1 565 203 лв. повече.
Сериозен фактор за фискална устойчивост е високият размер на салдото по текущата сметка поддържано през цялата
година -1 376 958лв срещу 1 125 327лвм.г,което гарантира плащанията на просрочените задължения,така и обезпечава
поемането на разходи в условия на очакван допустим спад на приходите през годината. Част от тях са на срочен депозит
– 1 056 995 лв. Проследявайки тенденцията на реализираните преходни остатъци през последните години се
котнстатира ,че нивата им непрекъснато се увеличават.Това на практика означава,че Общината поддържа добър баланс в
бюджетните си позиции.
-Понижени инвестиционни разходи . Бавното и несигурно възстановяване на националната икономика ,все още
високата несигурност у инвеститорите, както и посевместното обедняване на голяма част от населението доведе до
намаляване на възможностите преди всичко на източниците за финансиране на капиталовите разходипродажбите.Затрудненото ,а донякъде необезпечено с ресурси финансиране е факторът ,който повлия за неизпълнение
на поетите в първоначалния план анганжименти по реализирането на Капиталовата програма за 2 137 723лв
Ограничените бюджетни средства през последните години е причина капиталовите инвестиции да се пренасочват за
финансиране от европейски програми.Ето защо разходната политика в частта инвестиции е насочена преди всичко към
подпомагане реализацията на глобалните проекти по еврофондовете. В абсолютна сума капиталовите разходи на
консолидирана база за 2011г.възлизат на 1 904 993лв ,което е със 721 948лв повече от отчетените през 2010г.
.Участието на бюджетните средства в общия обем от капиталови разходи е 1 357 646лв или 71%.Останалата част от
547 346лв са финансирани сизточник ИБСФ или 29%. В структурата на източниците от бюджета 52% или 711 х.лв са
заделени от собствени средства,допълнени с446х. от субсидия РБ.
Въпреки предвидените за усвояване разходи по проекти в размер на 3 981 827 лв,разплатени са едва 414 561 лв
.В края на годината реално страртира изпълнението на 1 от 4те инвестиционни проекта на обща стойност 7 991 131
лв.Същите ще намерят отражение в увеличение на активите през следващата година.
-През2011г постъпилите приходи по общинския бюджет на нетна основа възлизат на 10 627 515лв Проследявайки
изпълнението на приходната част на бюджета през последните години,следва да се отбележи,че така посоченото
изпълнение за текущата година отбелязва най-високото си ниво от преди 6 години- В сравнение с предходната година
общото увеличение е в размер на 1 070 153лв,докато спрямо 2008г е едва със 162 104 повече.. Структурата на
публичните приходи през 2010г се запазва почти идентична на тази от предходната година.Основен източник на
приходи се очертават субсидиите от РБ -6 251 202лв,които заемат 60% дял от общите приходи..Вторият по значимост
фактор предопределящ стабилността на бюджетната политика са общинските собствени приходи -2 798 466лв,които се
движат в рамките на 25-30% от всички приходи. За тази година постъпленията са с 327 842лв повече Прави
впечатление ,че двата основни приходоизточници носят сумарно почти 90% от приходите Една макар и незначителна
част от 14% се полага на влиянието на останалата част от приходите ,а именно- приходите от целеви
трансфери,групата на заемите и началното салдо по бюджета.През тази година те оформят допълнителни приходи от
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1 577 847лв срещу 1 261х.лв в т .ч. трансфери -499 466.лв,преходен остатък 1 125 327.лв , 8 279.лв от възстановени
заеми и отчисления по чл.71 ЗУО -54 318лв.
-Отчетен по висок номинален размер на разходите от предходната година .
Разходната част на бюджета за 2011г. приключи в общ размер на 9 250 557лв .Увеличението на отчетните
показатели спрямо предходната година общо с 818 522лв е пряк израз на влиянието на всички външни фактори
проявили се в реализацията на приходната част.Отбелязан е среден ръст на разходите от 110% Представените данни за
структурата на разходите според бюджетната класификация, сочат че общото увеличение на разходите по бюджета
са вследствие преди всичко на завишените разходи за издръжка +520 488%капиталови инвестиции +263 316лв,които са
непосредствено обвързани с приходна част на продажбите
Извършените разходи по бюджета разпределени по функции,ни дава основание да потвърдим тенденцията,че
основните разходни центрове се утвърждават Обазование 35%,Социални дейности 15%,Общинска администрацие 17%и Благоустройство 18% ,които оформят общ дял от 85%.
По НСС 18-“ Приходи” оповестявам:
Осъществяването на възложените функции на Общината се реализира чрез местния бюджет,който се явява
основният паричен фонд и отразява входящите и изходящи парични потоци.Отчитането на касовите потоци и
наличности се извършва чрез прилагането на ЕБК,утвърдена съгл.чл2,ал.7 от ЗУДБ.За целите на касовото изпълнение на
бюджета и ИБСФ като паричен поток и парични наличности са отчитани паричните средства по бюджетните
сметки,касовите разплащания,разплащанията по Себра ,курсовите разлики при изкупуването на валута.Информацията за
касовото изпълнение на бюджета е основен източник на информация за текущото финансова състояние на общинската
структура.
Всички приходи, касаещи Бюджетната дейност на Общината намират отражение по гр.70. Постъпващите собствени
приходи за разпределение по код на плащане се осчетоводяват по сметка 5013 -2 946 644лв в кореспонденция с
гр.70,гр.41.При централизираното им прехвърляне по текущата бюджетна сметка се освобождава сметка 5013 и се
дебитира 7501/1.Всички приходи оформящи приходната част на касовия отчет,както и извършените плащания от тази
част се равняват от сметка 5013 и сметка 5013/13 и 5015/6 ,75111
Приходите се признават при спазване критериите ,приети със СС 18 –Приходи и разпоредбите на т.18 от ДДС
20.Поначало приходите се отразяват във финансовия отчет за периода през който е осъществена дейността,независимо
от периода на получаването им,с изключение на сделките за които има друга разпоредба ,а именно:Една част от
приходите - от данъци и такси с данъчен характер са отчетени на касова основа - съгласно БДС 5/2002, ДДС 20/2004г.
по с/ка 7011 - Касови приходи от данъци, 7041-Касови приходи от такси. /Битови отпадъци
Във връзка с
необходимостта от наблюдение на просрочените данъци и такси се осчетоводиха неиздължените недобори съгласно
Справка от отдел МДТ начислени по сметка 4302 “Вземания от общински данъци и такси в кореспонденция със сметка
7012Начислени приходи от данъци,такси.Ежемесечно начислената сума се коригира със знак – или + в зависимост от
остатъка на задължения на база обработени данни от МДТ.След прибавяне на новите недобори от предходната година
общият размер на несъбраните данъци и такси ТБО възлизат на 537 900лвНачислени са и просрочените вземания от
наказателни постановления към края на годината.- 36 310лв по сметка 4308.Публични вземания за принудително
събиране.Постъпленията от лихви от данъци и ТБО на начислена основа са посочени по сметка 7271 ,а на касова по
пар.28 в размер на 23 259лв
Освен данъчните приходи, местните неданъчни такси, глоби и др. приходи също са отчетени на касова основа административно-технически, кооперативен пазар, лихви, услуги,други общински такси,други неданъчни приходи.
Възприетият подход като водещо начало да се прилага принципа на текущо начисляване е при сметки
отчитащи:
- такси социален патронаж
- наем имущество, земя, концесии,язовири
-продажби
-други такси –пречистване води
Ежемесечно начисленията на вземанията от наем общинско имущество се извършва на основание аналитична справка
за издадени фактури от модул”Наеми”на ОЦУИГ.по Д-т на сметка 4110-Вземания от клиенти.При постъпване по приход
на бюджета се освобождава начислението със Д-т 5013.За начислените разходи за възстановяване се издават Дебитни
известия към осовните договори,като постъпленията се отразяват в намаление на разходните параграфи отчитащи
вземането. Във връзка с прилагане на принципа съпоставимост между приходите и разходите за периода за който се
отнасят ,се извърши преглед на приходите и разходите ,които следва да се отчетат като приходи за бъдещи
периоди.Предплатени услуги за периода нямаНадвнесените наеми са осчетоводени по сметка 4999 Приходи за бъдещи
периоди.В следващия месец,когато наемите станат изискуеми се заверява сметка 4110.Съгласно подадена информация
от отдел “Земеделие и гори “ и “отдел „ИРОС “ се доначисляват вземанията от язовири,земеделски земи ,които са
отдадени за стопанска година и извършените продажби и се генерират фактури..В резултат на обмен на данни се води
аналитична информация на длъжниците в съответните отдели.Салдото по сметката показва невнесените и просрочени
наеми към 31.12.2011г. за 91 669 лв
Съгласно Решение на ОС отпаднаха таксите детски градини . За останалите такси ДСП се извършва начисляване от
филиалното счетоводство по разчетна сметка 45 Разчети за общински данъци и такси в кореспонденция със сметка
7051 Приходи от такси.От централното счетоводство след получаване на постъпления от такси се заверява сметка
4500.Обратната сч.операция по Д-та на 4500 и К-т 45 се поема от филиалното сч-во.,където са начисленията.Салдото по
сметката показва несъбраните и просрочени вземания към края на годината .
Особености при отчитането на някои целеви средства по прихода на бюджета
Получените безвъзмездно средства от ПУДООС по сключен договор за проект съгласно ДДС1/16.01.06 са
посочени по К-т сметка 7529”Касови транссфери от министерства и ведомства”.Съгласно ДДС5/30.03.05
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средствата са отчетени в касовия отчет по пар.64-01”Получени трансфери”- 97 373 лв.Изразходените
средства са отчетени по сметки 6075,6029 Част от тяхлв в са получени и отчетени в Образование.
Целевите средства от МТСП по програми за осигуряване на заетост са отчетени по пар.61-05”Трансфери
от ПТСП по ПВЗ”- 61 499лвНачислени са по сметка 7522”Касови трансфери м-ва и вед-ва” в Община - и
Образование – лв.,а разходите са посочени в дейност „ПВЗ”- по съответните разходни параграфи към
Общината и филиалните счетоводства.
По спечелен проект на ТГС се получиха от МРРБ 231 670 лв. по пар.62 01 и сметка 7529.,Съгласно
указания на МФ с писмо 04-16-450/23.08.2011г същите са отчетени както следва : Преведената на партньора
Община Визе Турция сума ,представляваша аванс в размер на 67 974 лв по пар.49 01
и сметка 64 91 92,5% от сумата представляваща българското и европейско финансиране ,останалата част от 7,5% от
съфинансирането на Турция е посочено по пар. 46 30 и сметка 7491 -5511лв
По втория проект,по който Общината е партньор на Община Визе са получени 14 940 лв.и отчетени
аналогично на предходния,а именно: 92,5% от сумата представляваща българското и европейско финансиране по пар.49
01 и сметка 6491 със знак /-/ 13 820 лв и 7,5 % от националното съфинансиране на Турция по пар.46 30 и сметка 7491
за 1 120 лв
Средствата от ЦБ за пътнически превози ,компенсации за безплатни пътувания се осчетоводиха по
сметка 7511 и по пар.31-28.При изразходването им се заверяваше сметка 6421”Текущи помощи за
домакинства” и 6441”Субсидии нефинансови организации”.На начислена основа разходите за превоз на
ученици със собствен транспорт се осчетоводяват в „Образование.
Средствата предназначени за провеждане на пребройка от НСИ -250лв и избори -74 845лвсе осчетоводиха
също по сметка 75 22
Средствата предоставени от МОН за матури в размер на 17лв също са отразени по пар.61-01 и по сметка
7522.
Целевия трансфер от МОН ЦОИДУЕМ за 37 036лв е посочен по сметка 7522.Средствата са предоставени
на Читалище под формата на субсидия.
Целеви средства от АПИ в размер на 5 059лв се отчетоха по 7522 и в разхода на дейност”Ремонт пътища”
Съгласно указанията на ДДС 20 т,7.2 преводи на път в края на годината няма
- Откритият срочен депозит от предходна година достигна в края на периода до 1 056 995лв ,осчетоводен по
метка 5015”Средства на срочни депозити Лихвите от 57 600лв са осчетоводени по сметка 7251.”,В касовия отчет
наличността по депозит е посочена по пар.95-05,лихвите и по пар.24 09 в касовия отчет.Лихвите по депозита от
набирателната сметка се осчетоводяват директно по сметка 7251 в група „Бюджет”.Лихвата останала в края на годината
след закриване на депозит и ИБСФ приватизация ,също се прехвърли в група „Бюджет” чрез сметка 7641 .
Спазена е взаимовръзката между параграфите на касовия отчет и прилежащите сметки.Неравенство се
явява при приходите от наеми и сметка 7123 и сметка7121 където се начислиха вземанията от наем имущество и
наем земя в кореспонденция със сметка 4110.Кредитните обороти на сметката съответстват на касовите
постъпления посочени по пар.24-05 и 24-06..Постъпилите и отчетени суми в по горе посочените параграфи
включват и салдото по сметка 4999”Приходи за бъдещи периоди „-съответстващи на надвнесените наеми по
обекти в края на периода .Салдото по сметка 4110”Вземания от клиенти „и сметка 4331”Вземания от концесии”
посочва размера на просрочените вземания в края на годината .Същите са отразени и задбалансово по сметка
9915”Просрочени вземания от наеми и концесии”.При наемите не са начислени коректив на вземане за за м,12.
понеже същите са дължими до 5-то число на текущия месец и са начислени в разчетната сметка.
Неравенство е посочено имежду сметка 6012”Храна” и пар.10 11 поради липса на параграф в съответната
дейност в размер на 913лв
Класифицираните като извънредни разходи и приходи от сделки и събития ,влияещи върху не нетните активи
на
Общината
за
периода
са:отписаните
вземания
или
задължения,липси
и
излишъци,обезценка,преоценка,реализирани курсови разлики . При всички операции и събития имащи ефект
върху нетните активи е прилаган допустимия алтернативен подход и са отчитани чрез съответните сметки 6993
,7990
Вътрешните разчети по прехвърляне на активи и пасиви ,както и при прехвърляне на неправилно осчетоводени
приходи или разходи от сметка в сметка се употребява сметка 4500. На консолидирано ниво салдото по сметката е
занулено.Избрания вариант за приключване на сметката е в кореспонденция със сметка 1001.
Възстановените приходи или разходи на начислена основа включително и от минали години се отразяваха съответно
по Д-та на гр.70 и К-т гр.60.
Промяна в обявената счетоводна политика през 2011 г. и допуснати грешки ,произтичащи от неотчетени пасиви
или отчетени несъществуващи активи няма
НСС 17”Лизинг”
През отчетния период Общината не отчита сделки при условията на финансов лизинг.
Спазени са разпоредбите на т,17.15ДДС20 като писмено се уведомиха ползвателите на безвъзмездно предоставеното
общинско имущество на държавни институции за ползване.Определената наемна цена е изчислена на базисни наемни
цени.Заверена е сметка 7682”Приписани трансфери „ в кореспонденция със 7189”Приписани други приходи „- 36 891
лв.Общината не е ползвател на предоставено имущество от други предприятия.През периода няма значително занижени
или завишени цени на наеми.
По НСС 19 - “Доходи от персонала” –
Признатите краткосрочни доходи на персонала са отразени по сметки гр.6041 - 6044, начислени по с/ка 4211, както
и съпътстващите осигурителни плащания по с/ки 4555,4566,4591,4557. Към датата на изготвяне на касовия отчет са
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изплатени месечни възнаграждения до ноември и аванс м.ХII.2011г, включени са РЗ и осигуровки за м.ХII.2010г. без
аванса. Разходите за СБКО на персонала са начислявани по сметки 6041,6042 под парична форма и начислявани
съответните осигурителни вноски.Плащанията на персонала за пътни съгласно решение на ОС се отчитаха по сметка
6049 съгл.т.19.3.7 от ДДС 20.
На касова основа платените суми по договори по извънтрудови правоотношения се отчитаха съответно по пар.0202
при наличие на осигурителни вноски,като се начисляваха по с-ка 6044 и пар.10 без осигуровки и начислени по с-ки 60.
При изчисляване разходите за провизии към персонала се имаха впредвид постановките регламентирани в КТ
,разпоредбите на т.19.7 от ДДС20,а именно очаквания брой на дните,равнищата на РЗ през следващата
година,структуриране по длъжности и приспадащите се осигуровки. В края на годината са начислени разходи за
провизии на персонала/компенсируеми отпуски и съответните осигуровки по с/ка 6047/4230. и възлизат на 91
677лвНачислената от предходната година провизия 142 122лвсе сторнира по сметка 6048.
НСС 20 „Дарения” оповестявам:
Получените дарения и други безвъзмездно предоставени активи в натура съгласно т,21,1 ДДС20 са отчетени в
момента на придобиването и заведени по справедливата стойност или тази посочена в протокола за приемане.За
счетоводното им отчитане са използвани сметки 7413 ,,7617
По К-т насметка 7413Текущи трансфери и дарения в натура се начислява отстъпката при доставка на гориво от
“Петрол”и други доставчици.по 4010 ,съгласно указанията на ДДС20 и Д-ра сметка 30202,6011 и др.Най-голям размер
на предоставените дарения в натура са в СДЗ в размер на 30 248лв
Текущи трансфери и дарения от страната са постъпили по сметка в размер на 7 516 лв. посочени по сметка 7411 и по
пар.45-01 за 7 516лв както и 59 757лв по сметка 7471 и пар.46-10. От тях в Община са получени ,по проект с
Американски научен център за обект Археологична база – ,За Дом „Щурче” -959лв,3а ЦДГ2 732лв , за културни
мероприятия 1200лв за с.Дюлево и празници на града 2 620лв
Със сумите се актуализираха бюджетите на съответните дейности и са усвоени по предназначение.Получените и
отчетени дарения са отчетени и задбалансово по сметка 9201 и 9202.След тяхното усвояване се освободи с обратното
записване.
Предоставената техника от БКС за безвъзмездно ползвмане е заприходена в баланса на основание Договор и Протокол
За отбелязване на остатъчната стойност на активите над 75% общо за 28 662лв по сметка 7414
НСС21”Ефекти от валутен курс”
През отчетния период има наличие на валутни операции,породени от трансфериране на валута по проект ТГСЗа
периода на отчитане няма възникнали курсови разлики поради постоянен централен курс на еврото.
За обслужване на плащанията с валута се открити сметки в евро – 2 бр. -5014”Текуща банкова сметка във валута .
След получаване на трансфера по валутната сметка, се осчетоводява левовата равностойност по сметка 7529
Трансфери между бюджетни сметки и изв. Бюджетни сметки – 231 670лв и валутната сметка 5014
Наличие за основание за преоценка на валутни позиции през годината нямаше .
По приложението на НСС28”Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия”оповестявам следното:
Всички дялови участия на Общината в асоциирани предприятия са заведени по баланса от предходен период. През
2011 г.се извърши актуализиране на дяловите вноски и съучастия чрез прилагане на метода на собствения
капитал.Съгласно метода инвестицията е вписана първоначално по себестойност,а впоследствие се преизчислява в
съответствие с промените в дела на инвеститора в нетните активи на предприятието.Въз основа на получената
информация за изменение на собствения капитал се идентифицираха промените в собствения капитал,които се дължат
на преоценки или печалба.
Промени в дела на инвестицията ,отчитаща резултатите от дейността на предприятията за 2011г. се извършиха на
МБАЛ,БКС и Медицинси център. За отразяване положителните промени в собствения капитал БКСот финансовия
резултат за 2011гсе поеха по Д-т сметка 5111-Мажоритарни дялове и акции и по К-т на сметка 7171Дялово
мажоритарно участие във фин.резултат печалба е общо 2 000лв. Намалението във фин.резултат на МБАЛ се отрази по
Д-та7171и К-т 5111 със 133 000лв и Медицински център 1 за 11 000лв.Увеличението и намалението на собствения
капитал от група 2 на раздел А от баланса на дружествата е в резултат на дейността,а не от преоценки .
.Салдото по сметка 5111”Мажоритарни дялове в предприятия”,където Общината е едноличен собственик на капитала
са МБАЛ- 101 000 лв,МЦ- 11 000
лв,БКС –108 000 лв.
Сметка 5113 Дялове и акции в асоциирани предприятия”отразява дяловете над 20% от гласовете в предприятието –
„ССМ”-Средец-38 750лв. „НОВА”-1000лв.
Заприходените под 20% участия в сметка 5114 са :”Бургасинвест”-9000лв ,”ВИК-проект” -526лв „МБАЛ-Бургас-52
400 лвИнвестициите се водят по себестойностния метод ,при цена на придобиване на дяловете при учредяването им.
Преоценка на миноритарните дялове по сметка 5114 не се извършва.Тест за обезценка на дяловете и съучастията в
свързани лица също не се извършва съгл.т,36.3 от ДДС20.
През отчетния период не са получените дивиденти .
По НСС 32 “Финансови инструменти” оповестявам:
Към края на годината Общината няма външни задължения. Отчетът за дълга е приет с Решение
2012г.
Информация за намерение за поемане на общински дълг е въведена в Централния регистър за общинския
дълг.Ползването на заема по ФЛАГ е планиран с приемането на бюджета за 2011 с Решение 2011. Към предложените
материали за приемане на бюджета е и План за общинския дълг,в който е посочен източника на ползване и погасяване
на кредита –Флаг и бюджет.
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За краткосрочно финансиране на изпълнението на проекти през годината са използвани временно бюджетни средства
по проекти на : РА- 66 051лв и ОП”ЧР”-83 382,ОП”РР” 7 5018лв. След получаване на средства от плащания по проекти
се погасява ползвания заем общо 165 231лв разпределени по проекти както следва :ОП”ЧР”- 59 091 лв,РА -106 140лв,
Салдото от невъзстановени заеми в края на периода е 197 684лв-от РА-66 051лв и ОП”РР”-99 822,88лв. За последната
сума е заведено съдебно дело №1699/2010г от Община Средец в Софийски градски съд с иск за одобрение и
възстановяване на плащанията на извършените разходи по проекта .Същата сума е заведена и задбалансово по сметка
9289Условни вземания.
Оповестявам,че в касовия отчет по параграф 93 20 е посочена сумата от 907,14лв ,осчетоводена по сметка 4630 Заем
от набирателна сметка.Сумата представлява погрешно заверена бюджетна сметка от страна на обслужващата банка
вместо набирателната сметка в последния работен ден и невъзможност да се корегира операцията.При попълване
данните в сборната оборотна ведомост ,сумата е посочена по с-ка 4674 в баланса за 2010г,поради недопускане от
системата Д-тни записвания по сметка 4630.В баланса за 2011 сумата е посочена по сметка 4630.,поради което има
разминаване .
По НСС 36 оповестявам:
Следвайки правилата утвърдени с т.36.2 от ДДС20 Общината извърши провизиране на несъбираемите вземания от
наеми.След преглед на салдата по разчетните сметки в края на годината и приложен метода на възрастовия анализ
според реда на тяхното възникване,се извърши индивидуална оценка на кредитосподсобноста на дебиторите.Определена
бе индивидуална провизия за нерегулярните сделки –за концесия язовир,кариера и приватизация ,и обща провизия за
договорите за наем общинско имущество в процент определен по групи както следва : 20% до 6м.,50% до 12м.,80% до
24 м. и 100% до 36м и повече..
Поради установена несъбираемост при вземанията за концесия и приватизация определената провизия е 100%Със
сумата от начислената провизия в посока увеличение се Д-ра сметка 6717”Разходи за провизии за други несъбираеми
вземания” и К-ра 4917 „Провизии за непублични вземания местни лица” -22 562 лвСторнираха се провизии за 16 615
лв,които вече бяха издължени, като за целта се използва сметка 6727.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА РАЗЧЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Инвентаризацията на разчетните сметки се осъществи чрез проверка на съответните регистри и писменна
кореспонденция с контрангентите с които има неуредени разчети. Спазвайки принципа на предимство на съдържанието
пред формата и текущо начисляване на възникналите вземания и задължения от сделки и събития всички известни
разчети са осчетоводени по съответните сметки.За сделки при които няма издадени фактури се заведоха по
задбалансови сметки.
В изпълнение на изискванията на р-л 3 ДДС20 в края на отчетния период са осчетоводени всички разходи и приходи
на начислена основа по с/ка 4967-74 841 лви 4961 -15 604лв Коректив на задължения/вземания към местни лица”ел.енергия, вода,телефони,гориво След извършена инвенстаризация на строителните обекти-„Канализация Дружба и
„Г.Кирков”,се установи наличието на подписани протоколи за свършена работа без наличие на фактури..При прегледа
на сключените договори се установи и подписан протокол за ППР на археологична база Дебелт. Това даде основание за
поемане на записвания като коректив по сметка 4967 в размер на 68 466
лв Предвиденото плащане на местни
задължения за наем общинско имущество до 5-то число е основание за текущото им начисляване по с/ка 4110, както и за
считаното просрочие след тяхното неиздължение до края на месеца.Корективите през следващата година директно се
отнасят към разчетни сметки.
Начислените на база сключени дългосрочни договори за аренда както от текущата така и от предходни години
се водят по с/ка 9289-Други дебитори по условни вземания . В резултат на инвентаризация в края на годината се
установи отписване на годишна вноска по договор за аренда поради платена годишна вноска на „Агросвет” за
27 337лв.Салдото по останалите договори отразява дългосрочните вземания от наем земеделска земя,които се
амортизират годишно,в зависимост от падежа на плащанията.
По същата сметка се осчетоводяват аналитичните партиди на вземанията от изплатени присъдени издръжки за
наблюдение и даване информация на Районен съд по длъжници Начислени са неуредените вземания за ел.ен-я от ВИК
по повод плащания за ел.ен-я на водни помпи за водоснабдяване на села,за което се води многогодишна
кореспонденция с ВИК. .Като условно вземане е осчетоводено и воденото съдебно дело по ОП”РР””Общата сума на
условните вземания възлизат на 945 768 лв.,от които 668 6620лв са от аренди.
Задълженията към доставчици и други кредитори отразяват неразплатените задължения на Общината в края на
периода.По голяма част от тях представляват капиталови разходи – 168 075 лв. Всички задължения към кредитори са
обособени в 4010-369 115 лв.Всички просрочени задължения са осчетоводени и задбалансово по сметка 9923.224 780лвСъгласно счетоводната ни политика за просрочени задължения към края на годината се считат всички
неразплатени задължения с произход до м.ноември включително.
.В 4897 Други дебитори и кредитори - в тази разчетна сметка фигурират само начислените удръжки по РЗ в
кореспонденция с 4211.Всички разчетни сметки отразяващи начисления по РЗ и осигуровки 4211,4555,4566,4591,4557се
отнасят за остатъка от РЗ м,12 без авансаОстатъкът по сметка 4020 „Доставчици по аванси”е по предоставени аванси по действащи, но неприключили
договори. След инвентаризация на сметката се приспаднаха авансите на вече приключили договори по сметки
гр.60.,Част от авансите ,отнасящи се до обекти в СДЗ и Образование бяха прехвърлени чрез сметка 4500.Като авансово
платени суми са осчетоводени и абонаментите за следващата година .
Разходите подлежащи на възстановяване от наемателите на обекти се водят на начислена основа ежемесечно по
сметка 4887.Тримесечно се подава информация до отдел ИРОС за състоянието на партидите от несъбрани вземания с
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цел кореспонденция с наемателите.Просрочените разходите от наематели за ел.енергия,телефони ,вода и др. се
осчетоводяват ежемесечно по сметка 9919-20 180 лв
Възникналите разчети с РБ за ЗДДС оформят задължение от11 399 лв данък за внасяне от м.12.11г.съответстващ на
посочения данък в справката декларация.
В предвид приложението на НСС 2 “Стоково материални запаси” в Общината оповестявам, че класифицирането
на СМЗ се извършва съобразно заложената в сметкоплана на БП класификация.Материалите се завеждат при
получаването им по доставната им стойност.За получените дарения се прилага справедливата стойност на активите.
Към края на годината се извърши преглед и оценка на стоково-материалните запаси.Установено е следното :
Наличностите по сметка 30202 Горива за отопление отразяват само придобитите през новия отоплителен сезон дърва
.Наличностите по сметка 3020 Гориво МПС отразяват наличността в резервоарите на МПС след извършено засичане на
наличностите от счетоводител.
Материалните запаси ,които са вложени в употреба ,но изгодата не се черпи еднократно са изписани по сметка 6019,
заведени задбалансово по сметка 99091.След проведена инвентаризация се устанави ,че строителните материали
отчитани по сметка 3026 са вложени на обект Ремонт спортна база –стадион.Подписан е протокол и количеството на
материалите изписано по сметка 6016. Полученото работно облекло от работниците по ПВЗ през година е изписано на
разход и заведено по сметка 99091.Срокът на износване не е изтекъл..
Наличностите по сметка 3040 Стоки отразява наличните в кметства закупени от общината ковчези. Касовите потоци
по закупуването и продаването на стоки /ковчези/се отчитат на нетна основа по пар.24-04-Приходи от продажба на стоки
и услуги.На начислена основа при закупуване на стоката се завежда по 3040 Стоки .Отчетените постъпления от
продажби намират отражениепо сметка 7114 .След представено искане от страна на МОЛ,стоката се изписва по сметка
6114-6924лв .
Посочените остатъци по сметка 3029 Други ММП 26 174 представляват съхраняваните на склад изборни кутии и
кабинки . Храна –налични остатъци от закупена и неизписана храна
През отчетната година в частта отнасяща се до метода на оценяване на МЗ при тяхното потребление,се прилага
препоръчителния подход,а именно метода на средно притеглената стойност на наличните сходни материални запаси в
началото на периода и стойността на сходните закупени до края на периода.
Прилагайки указанията по т.2.7 на ДДС 20 ,закупеното гориво със значителен размер на отстъпка от пазарната цена се
заприхождаваше по справедливата стойност,а разликата от отстъпката се отчита по сметка 7413”Текущи трансфери и
дарения в натура”.
Преоценка в края на периода по нетна реализируема стойност не се налага поради това, че почти всички МЗ са
изписани в употреба.
За осигуряване на спазването на нормативните изисквания за отчитане на придобиване по стопански начин на активи
са прилагани разпоредбите на гл.ІV от ДДС20 при придобиването на дърва за отопление от общинските
гори.Организира се необходимата диферинцирана отчетност по разходи от гр.60 ,за да се получи себестойността на
придобитите дърва и се заведат по с-ка 30202 в кореспонденция с 6503”Придобиване на МЗ по стоп.начин” като по този
начин се спазва принципа на завеждане по покупна цена с всички съпътствуващи р-ди по придобиването.Водещият
принцип на съдържанието пред формата наложи посочването на конкретния разход по с-ка 6022-за транспорт,6029 за
сечене,добиване ,товарене и др.,6062-за таксите от общ.гори и отразяване на касова основа по съответните параграфи
1020,1040.
В предвид разпоредбите на НСС 16 -“ДМА” - оповестявам следното:
Заприходените и налични дълготрайни активи по баланса отговарят на приетия принцип за изискване към тяхустановимост,притежание,стойностна оценка.
Възприетият подход при класифициране на материалните активи като дълготрайни е когато се очаква да бъдат
използвани през повече от един отчетен период и имат стойност над 500лв.
По отношение на първоначалната оценка при придобиване на ДМА цена на придобиване и справедлива стойност,
когато са получени от безвъзмездна сделка. С извършените последващи разходи за основни ремонти се коригира
балансовата стойност на актива, когато същите представляват съществена част от стойността на актива и увеличават
икономическата изгода. В момента на придобиването, всъщност предоставените активи за собственост на земи, гори са
основание за завеждането им задбалансово, по извършена оценка от ТДС.
След първоначално признаване на активите в Общината се прилага допустим алтернативен метод на преоценка..Във
връзка с възприетия счетоводния принцип обявявам,че е извършвана преоценка на част от сградите по данъчна оценка
,като в същото време не превишава пазарната им стойност.
За осигуряване вярно и точно представяне на имущественото и финансово състояние се извърши инвентаризация
съгласно разработените и утвърдени процедури по СФУК.Започването на инвентаризацията се постанови с обща
Заповед №645/09.11.2011г.Всеки разпоредител след уточняване на целите и комисиите, откриха със свои Заповеди
инвентаризациите .В общината със Заповед №646/09.11.2011г.Определени бяха 15 комисии насочени за
инвентаризиране на конкретни обекти.Извършена е пълна инвентаризация на наличността,състоянието на компютърната
техника,транспортните
средства
и
ММП.Документална
инвентаризация
се
извърши
на
сградите,земите,НДМА,незавършено строителство,инфраструктурни обекти и всички разчетни сметки..,за което се
съставиха протоколи.При извършения преглед на стойностите на активите се коригираха в случаите на очевидно реално
занижени или завишени отчетни стойности ,като резултатът от преоценката се отрази по съответните с-ки гр.780240 146лв..
Със Заповед 12.2011 се извърши бракуване на ММП съгласно 21 бр. протоколи за брак. .Всичките са осчетоводени
задбалансово по сметка 99091. и по сметка 6932.Бракуването се извърши след осчетоводена преоценка на компютрите
.Записванията със знак/ -/по Дебита на сметка 2060 е в резултат на прехвърляне на стойността на климатици в сметка
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2049.Компютърната техника съгласно Заповед,се съхранява в склад до изземването за унищожаване от лицензирана
фирма.
Оповестявам,че при продажбата на сграда за отписването и от баланса,погрешно е използвана сметка 6990вместо 6413
за 3700лв.Допусната е неточност и при осчетоводяване на някои от деактуваните имоти ,като е използвана сметка 7990
вместо 7801 или 7802.
При прегледа на операциите с общинско имущество се установи следното:
Най-голям дял заемат вложенията чрез основен ремонт и придобиване на инфраструктурни обекти 1 102 181лв.
След осчетоводяването на разходите по 6075, 6076,4020или гр.76 същите са заведени и задбалансово по сметка 9902 и
99022
Общо разходите за придобиване на активи възлизат на 610 538лв От извършения преглед на оборотите по група 20 се
установи, че новопридобитите активи са на стойност 369 030лв., като 33 2466лв е компютърна техника и системи за
видеонаблюдение., 14 911 лв.стопански инвентар, 45 709 –ограда училище.,14 283 спортни уреди и площадка. .
Стойността на новоизграждащите инфраструктурни обекти е 491693лв.Основните разходи са за
“Канализация”Л.Каравелов”,”Дружба”,Г.Кирков”,,ПСОВ”Божура”,, Някои от обектите остават преходни.Разходите по
незавършено строителство в края на периода възлизат на 501 272 лв.
Извършени са основни ремонти за 639 872 лв Стойността на сградите или съоръженията /парни инсталации /се
капитализираха с извършените ремонти за 134 628лв. Извършените ремонти на инфраструктурни обекти е за
449 023лв.от които 390 319 за ОР ІV пътна мрежа.
Придобитите НДМА в размер 48 650лв предктавляват основно ППР на обекти,които ще се финансират по
европейски проекти –археологична база-22 500,ППР фотоволтаична централа -17 376лв.
От преактуване на нови сгради се заприходиха по баланса за 145 018 лв в кореспонденция с 7990.При
съществуващ обект се увеличава само стойността на обекта .
За да се осигури правилното отразяване по счетоводни сметки и необходимата оперативна информация за разходите
,извършени за осъществяване на текущ ремонт на активи и инфраструктурни обекти по стопански начин се
прилагаше подхода по раздел ІV на ДДС20.Доставените материали,резервни части ,горива употребени от назначените
работници от ПВЗ са свързани преди всичко с текущ ремонт пътища и улици.След първоначално отчитане по с-ки гр.60
и по съответните параграфи на касовия отчет,периодично се описваха във счетоводна справка за поемане на
кореспонденция на сметка 6506/6506.- 125 839 лв
През годината Общината отчете и основен ремонт на активи по стопански начин .за обект основен ремонт ІV
пътна мрежа.Закупеният асфалт в размер на 54 900лв първоначално се отчете по сметка 6016лв.В касовия отчет е
посочен по пар.51.. Средствата са отчетени по Д-та и К-та на сметка 6508
.
НСС 12”Данъци от печалбата”оповестявам
Осъществяваната стопанска дейност по занятие - отдаване под наем общинско имущество продажби и други услуги,
съгласно указания на ДДС 20/2004г. всички приходи и разходи се отчитаха по общия ред на гр.60 и 70 на начислена
основа както следва: Тримесечно на база счетоводни справки и Заповед за разпределение на непреките разходи се
извършва начисление по задбалансовите сметки. Съгласно обявената счетоводна политика непреките разходи за
стопанска дейност се разпрелят в % от отчетените разходи на Общинска администрация., който е определен като
съотношение на постъпилите приходи от наеми,продажби към всички приходи с общински характер., без целевите
трансфери, дарения , КР,увеличени с частта от държавния трансфер, обезпечаващ трудовите разходи в Общинска
администрация. Съгласно чл. 252 от ЗКПО, Общината внася данък върху приходите 2% ежемесечно. Дължимият данък
за периода се начисли по сметка 4512 Разчети за данък печалба и по Дебит 7190 За данък върху приходите стоп.
дейност в размер на 22 936 лв.. За данъчна основа е приеман размера на приходите получени от сделки по чл,1 ТЗ
,извършвани по занятие за текущия месец в размер на 1 143 329 лв. на начислена основа без ДДС. Основание за
преотстъпен данък нямаше.
Внесеният данък съгласно чл,54 от ЗКПО за годината е 23 824лв .Посоченото Д-но салдо по сметка 4512- 712 лв сочи
надвнесени данъци за последния месец .
Училищата на делегирани бюджети съгласно счетоводната ни политика се разчитат за полагащия се данък по ЗКПО и
подават годишна декларация..
Група ИБСФ
През настоящата година в тази група не се регистрираха операции свързани с приватизационните
сделки..Начислените вземания от текущ дял приватизация по сметка 4375/9 остават в размер на
лв.Ежемесечно са
извършвани преоценки на валутните вземания на договорите с приватизационни сделки. Неиздължените текущи
дялове по сметка 4375/9 през годината в съответствие с изискванията на НСС 21 се преоценяваха в посока намаление
по сметка 7802 9”Отрицателни преоценки на активи” –7 636 лв. и 78019 Положителни преоценки на активи 8 910лв.В
края на годината преоценените взимания от приватизационни сделки възлизат на 49 646 лвПросрочените вземания от
приватизация са от обект ССМ”Средец” са отразени по сметка 9914/9 .Видно от салдото по сметката влиянието на
динамиката на валутата е увеличила вземането с 1 274 лв. от началото на годината.
Срочния депозит през годината отчетен по сметка 5015 достигна размер 125 852 лв. Лихвите по депозитни и текущи
сметки се осчетоводяваха по К-та на сметка 72519Приходи от лихви по банкови сметки.-общо 4 926 лв.Същият беше
преустановен и със средствата се изплатиха 125 357 лв по договор за остовен ремонт улици Средец. Останалата сума от
423лв се прехвърли в група Бюджет чрез сметка 7641Прехвърлени активи..
Необслужването на приватизационата сделка с дългогодишен произход беше основание за предприемане действия по
начисляване на провизии.Съгласно протокола на комисията размерът на провизията бе определен на 100% поради
ненадежност и очаквана несъбираемост на вземането.Начислената сума от 1274 лв, която е разлика от начислените
провизии от предходната година, се отрази по К-та на сметка 4917/9 Провизии за непублични вземания местни лица .
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ГРУПА ИБСФ –НФ
През 2011г. Община Средец за отчита средства получени от финансирания по европейски програми както по НФ-4
проекта и РА-4проектаУсвояването на тези средства наложи създаването както на подходяща специална организация на
счетоводно информационния процес с подходяща методологическа обоснованост така и конкретни организационни
решения и дефиниране на принципни правила ,които да обезпечават с управленска информация ръководителите на
проекти .В тази посока се разработиха работни инструкции към СФУК, утвърдени със Заповед 753/22.05.2008 и
актуализирани със Заповед 447/01.06.2009 ,Заповед 1068/10.12.2009а именно :
РИ 07-01 „Разработване ,комплектоване ,подписване и представяне на проекта пред съответния орган”
РИ 07-02 „Подписване на договор за финансиране”
РИ 07-03”Управление на човешките ресурси по проект”
РИ 07-04 „Предварителен контрол и система на двойния подпис”
РИ 07-05 „Вътрешен мониторинг и оценка”
РИ 07-07”Отчитане на проекта”
При отчитането на средствата се прилагаха разпоредбите на ДДС7/04.04.2008 и ДДС8/04.04.2008г.
За целите на получаването и отчитането на предоставените средства от НФ и РА”Земеделие” са открити общо 9бр.
ИБСФ с код 7443 .По сметката ИБСФ на Община Средец се отчитат спечелените 2 проекта от НФ- ОП”Регионално
развитие За децата с отговорност:Осигуряване на енергийна ефективност ОДЗ 2 и ЦДГ Дебелт”„- По откритите ИБСФ
на второстепенните разпоредители се отчитат средствата от МОНМ /за безплатен интернет/ по ОП”Развитие на
човешките ресурси”,където бенефициент /партньор се явяват училищата и детските градини .
От Агенцията по заетостта по проект”Подкрепа за достоен живот” със срок на изпълнение до 01.04.2012г. за 4 щ. Бр
отчитан от СДЗ за 38 743лв. и проект”Нов избор-развитие и реализация „ за 7 щ. Бр. със срок на изпълнение до
01.01.2012г.. и бр към Общината Отчитани са възнагражденията на назначения персонал към проекта за 137 466лв
Общината обслужва отчитането и на 4 проекта финансиран от РА”Земеделие „по самостоятелна ИБСФ.,от които
проекта за МИГ се финализира.По проектите няма общинско съфинансиране.
Осчетоводяването на разходите става по отделни оперативни програми,за нуждите на които е създадена
подходяща индексация на счетоводните сметки,които ги идентифицират за формиране оборотни ведомости към НФ с
код 8 и РА с код 4.Всяка счетоводна сметка е аналитична на ниво ОП,Договор по ОП,Дейност по бюджета на проекта.За
всеки отчетен период се изготвяни както оборотна ведомост на ниво обобщени проекти към НФ,така и касов отчет по
параграфи на нива отделен договор и обобщен за НФ и РА.
Приходната част на проектите от НФ в размер на 183 727 лв
е осчетоводена както следва: по сметка 75298
Получени трансфери м-у бюджетни и ИБСФ сметки – 143 465лв по 46148 Получени безлихвени заеми от бюджета 90
900 лв. и 59 091лв възстановен заем по бюджета. На касова основа сумите са отразени по пар.6301 Получени
трансфери и пар.76 11 Получен заем от бюджета.- и пар.76 22 Погасен заем към бюджета . Разходът е отразен по ЕБК
на –та по дейност”ЦДГ” по ОП”РР” и дейност” Социален асистент” ОП”РЧР-38 743 и” Други дейности ПВЗ” за
137 466лвпо ОП”РЧР”..Изплащането на гражданските договори е на начислена основа при което се използваха разчетни
сметки 42118,45558,45668,45918,45578. Начислени са възнагражденията за м.12 на назначения персонал към
проект”Развитие и реализация” ,които не са изплатени. Лихвите по сметката в размер на 31,50 се прехвърлиха по
сметка на бюджета поради генерирането им от наличности от собствени приходи –заеми.
От РА”Земеделие” се финансират 4 бр. проекти .
Проектът „Подобряване на уменията и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални
местни инциативни групи в селските райони” е от предходната година като към края на тази година приключи,като се
получи и финалното плащане.106 140лв посочено по сметка 75298 Със получения трансфер се погаси заема към
бюджета.
:”Реконструкция и рехабилитация на ул”Л.Каравелов и прилежащите улици” на обща стойност за 2 283 703лв .От
полученият аванс в размер на 951 543 лв.,се разплатиха 363 770лв .За разплащане на ДДС в размер на 66 051лв се
ползва заем от бюджета.Начислени са лихви по сметката в размер на 1 480лвНаличността по проекта е 589 253лв
”Реконструкция на път Средец-Русокастро/Дюлево-Драчево в участъка „Дюлево –Аврамов мост” възлиза на 3629
287 лв ,от които вече са превадени авансово 1 512 203лв.Лихвата е 3 788лв.по сметка 72518.Салдото по проекта е
1 515 991лв
Проектът”Водоснабдяване на малки населени места в Община Средец и подобряване на социално битовите
условия в тях” е на обща стойност 1 232 378 лв.Получен е аванс за 513 491лв отразен по сметка 75298Лихвата по
наличностите по проекта е 1 284лв.Салдото е 514 775лв

Група “Други дейности”
Оборотите по тази група отразяват получените и възстановени депозити, гаранции по проведени търгове от
Общината. Наличността отразява задържани гаранции за изпълнение на поръчки..Салдото по сметката е 151 643 лв.От
тях 70 568 лв са на срочен депозит.Осчетоводените лихви по депозита са осчетоводени директно в група „Бюджет”и са
посочени в касовия отчет Бо 3 по пар.24-09 Осчетоводена е и банкова гаранция по проект „Рек-я „Л.Каравелов” на „Път
2004” по сметка 9914.
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Надяваме се че,оповестената накратко счетоводна политика на Община Средец през 2011г. разкрива ясно
,еднозначно и достоверно имущественото и финансово състояние,както ще осигури изискуемата надеждна,вярна и
качествена информация, която да удовлетвори информационните потребности както на вътрешните потребители на
счетоводна информация,така и ще създаде възможности за анализ на съдържанието и отчета от външните
потребители.Основание за това е,че Община Средец възприе и прилага счетоводна политика ,чрез която да се
гарантира,че информацията от счетоводните отчети е:
1.Уместна по отношение на вземане на решения от страна на потребителите/предоставена информация при
определянето на Кредитен рейтинг на Общината .През 2007г е присъден кредитен рейтинг от типа ВВ-дългосрочен и
А2-краткосрочен.Общината е сертифицирана и по стандарт ИСО 9001:2000.
2.Надеждна с оглед на :
-вярно и честно представяне на резултатите от дейността и финансовото състояние
-правилно отразяване на икономическата същност на събитията и операциите
-неутралност,свързана с безпристрастното представяне на събитията
-предпазливост с оглед на преценките относно стопанските факти и явления и тяхното представяне в ГФО
-пълнота и завършеност по отношение на всички счетоводни аспекти на осъществените стопански операции

Гл.Счетоводител:………………
/А.Колеолова/
.

14

