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СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

I. Въведение

Община Смолян е основна административно-териториална единица, в която се осъществява 
местното самоуправление. Кметът на Общината е териториален орган на изпълнителната 
власт. Административния център на Община Смолян е с адрес гр. Смолян, бул. България №12. 
Община Смолян е юридическо лице с БУЛСТАТ 000615118, регистрирана е по ЗДДС с ЕИК 
BG 000615118. Общината има право на собственост и самостоятелен общински бюджет. 
Местното самоуправление в Общината се изразява в правото и реалната възможност на 
гражданите, съвместно с Община Смолян да решават самостоятелно всички въпроси от местно 
значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност в сферата на:

общинско имущество, общински предприятия, общински финанси, данъци и такси, 
общинска администрация;
устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
образованието;
здравеопазването;
културата;
благоустрояването и комуналните дейности; 
социалните услуги;
опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси; 
поддържане и опазване на културни, исторически и архитектурни паметници; 
развитие на отдиха спорта и туризма; 
други общински дейности;

За осъществяване на своите функции и правомощия Общината разполага с бюджет, 
представляващ финансов план, който се съставя, приема, изпълнява и отчита съобразно 
разпоредбите на закон, спецификата в дейността на Общината и приетите стратегии за 
развитие, които следва да се реализират.
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Най-общо структурата на Общинския бюджет включва:
1. Приходи от:

местни данъци 
такси
услуги и права, предоставяни от общината
разпореждане с общинска собственост
глоби и имуществени санкции
лихви и неустойки
помощи и дарения
други постъпления

2. разходи за делегирани от държавата дейности и местни дейности, за:
персонал
издръжка
лихви
помощи и обезщетения за домакинствата 
текущи субсидии 
капиталови разходи

3. Бюджетни взаимоотношения с централния бюджет, бюджети на министерства и с други 
бюджети и сметки за средства от Европейския съюз

4. Бюджетно салдо
5. Финансиране при условия и ред установени в закон

Приходната и разходна част на Общината се реализират при условия и ред установени със 
закон и вътрешна нормативна уредба на Община Смолян.

Собствените приходи които се акумулират в Община Смолян се разходват за 
предоставянето на услуги и създаването на блага предназначени да отговорят на потребностите 
на местната общност и подобрят средата, в която живеят и се трудят. Собствените приходи в 
бюджета на Общината се използват и за реализирането на приети стратегии за развитие на 
Община Смолян и спазването на нормативно определени правомощия и задължения 
изпълнявани от Община Смолян.

Чрез бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и бюджета на министерства, въз 
основа на натурални показатели, стандарти, проекти и програми, Държавата осигурява част от 
бюджета на Общината за финансиране на делегираните от държавата дейности, целеви разходи 
(включително капиталови) и осигуряване минимално равнище на местните услуги в Общината. 
С финансирането на делегираните от държавата дейности Общината предоставя държавни 
публични услуги, за които населението следва да има равностоен достъп в съответствие с 
действащото законодателство. Целевото финансиране е предназначено за реализиране на 
стратегически политики за развитие на страната и общността, подпомагащи населеното място 
и по добрия начин на живот на местните жители.

Част от бюджетните взаимоотношения на Община Смолян са свързани с управлението на 
средства от Европейския съюз и на други международни програми и договори. Получаването, 
разходването, управлението и отчитането на средствата предоставени по проекти на Община 
Смолян от Европейския съюз и по други международни програми и договори, се осъществява в 
съответствие с приложимото европейско и национално законодателство, и изискванията на 
съответните програми и договори.

Бюджетното салдо изразява разликата между приходите, помощите, даренията и разходите, 
и бюджетните взаимоотношения. Положителното бюджетно салдо показва излишък, а 
отрицателното бюджетно салдо дефицит.

Общинския бюджет е публичен и се контролира от местната общност и от определените 
със закон компетентни органи. Община Смолян изготвя годишен финансов отчет за 
изпълнението на бюджета. Отчетността и счетоводния процес в Община Смолян се 
осъществява съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Закона за публичните 
финанси, указания на Министерство на финансите относно отчетността на Общините и

R I N A  S
ISO?001:200a ^
Ceilif.wd Quality System

R I N A
ISO 2700Д lfm0li0r

R I N A
ISO 14001:2004
Certified Environmental Sysiem

2



приложението на Националните счетоводни стандарти в бюджетните организации, сметкоплан 
на бюджетните предприятия (СБП) и единна бюджетна класификация (ЕБК).

Община Смолян осъществява функциите си по местни и делегирани от държавата дейности 
посредством редица самостоятелни бюджетни организации, определени с нормативен акт, 
Решение на общински съвет и Заповед на Кмета за предоставяне на правомощия относно 
разпореждане с определеният им бюджет или бюджетна сметка. Второстепенните и от по- 
ниска степен разпоредители с бюджет и бюджетни сметки към Община Смолян, представляват 
част от общия консолидиран бюджет и отчет на Общината.

Редът, начина и сроковете за изготвяне, представяне и публикуване на финансовите отчети 
на бюджетните организации се определя от Министъра на финансите.

II. Счетоводна отчетност

1. Финансови отчети.

Финансовия отчет на Община Смолян структурирано представя информация за 
имуществото, финансовото състояние и дейността на Общината. Съставните части на 
финансовия отчет на Община Смолян са следните:

Счетоводния баланс показва състоянието на активите, пасивите и собствения капитал на 
организацията. В Община Смолян активите показват потенциала и благата, които притежава и 
е създала Общината, пасивите нейната задлъжнялост а собствения капитал е остатъчната 
стойност на активите след приспадане на всичките пасиви. Счетоводния баланс се изготвя с 
данни от оборотните ведомости, отразяващи начално и крайно салдо, движението по 
счетоводните сметки в резултат на осчетоводяване на извършваната дейност на начислена 
основа. Текущата отчетност на начислена основа се извършва по икономически тип чрез 
счетоводни сметки от СБП, позволяващи отразяването на основното счетоводно тъждество 
Активи = Пасиви + Собствен капитал.

Във връзка със структурата на публичните финанси в България, отчетността и 
счетоводното отчитане на стопанските операции и събития в Община Смолян се организира в 
три отчетни групи (стопански области) -  „Бюджет”, „Сметки за средства от Европейския съюз” 
и „Други сметки и дейности”, като за всяка отчетна група се изготвят отделни оборотни 
ведомости. В обхвата на групата „Бюджет” се включват активите, пасивите, приходите и 
разходите, произтичащи, свързани или обслужващи бюджетната дейност на Общината. Тук 
попада отчитането на операциите и балансовите позиции на начислена основа на бюджетите и 
бюджетните сметки на разпоредителите с бюджетни кредити в състава на Община Смолян. 
Аналогично групата „Сметки за средства от Европейския съюз” (СЕС) обхваща отчитането в 
Общината на средства, свързани с европейското финансиране на проекти по оперативни 
програми, включително националното съфинансиране. В групата „Други сметки и дейности” 
подлежат на включване всички отчетни позиции, които не са обхванати от горните групи, като 
операциите и наличностите по набирателните сметки и всички отчетни позиции, за които може 
да се приеме, че не са свързани с текущата бюджетна или със СЕС на Общината.

Касовия отчет е специфичен за бюджетните предприятия, при който дейността на 
Общината се осчетоводява и на касова основа, според икономически тип и функционално 
предназначение. Касова основа представлява система за бюджетиране и отчитане, която 
обхваща всички парични постъпления и плащания, подлежащи на отразяване по банковите 
сметки на бюджетните организации и операциите им в брой. Отчетността на касова основа 
класифицира разходите освен по икономически тип и по функции, групи и дейности

Счетоводен баланс 
Оборотна ведомост 
Касов отчет
Приложения (справки и обяснителни записки към финансовите отчети)
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осъществявани от Община Смолян. Текущата отчетност на касова основа се осъществява чрез 
параграфи от ЕБК. Счетоводните сметки от СБП и параграфите на ЕБК изразяват две основи 
на отчетността -  начислена и касова основа на една и съща стопанска операция, при спазване 
на изискването за взаимовръзка между счетоводни сметки и параграфи.

Организирана по този начин счетоводна система и отчетност създава информация даваща 
представа за провежданата политика от Община Смолян в различни области като образование, 
здравеопазване, социални грижи, култура, спорт, туризъм, строителство, екология и други 
икономически дейности, и може да послужи като база за осъществяване на програмно 
бюджетиране.

Приложенията към финансовия отчет включват по-подробно описание и анализ на 
информацията от счетоводния баланс, оборотни ведомости и касов отчет, и допринасят за 
правилното разбиране на финансовия отчет. Под формата на обяснителни записки в 
приложенията могат да се направят разшифровки на отделни счетоводните сметки и 
параграфи, показващи тяхното съдържание по обекти, функционално предназначение и 
източник на финансиране.

Годишния финансов отчет на Община Смолян предоставя необходимата информация за 
изчисление на редица икономически показатели и дава възможност на ръководството, местната 
общност, контролни органи и заинтересованите страни да вземат решения, направят своята 
оценка, и осъществят контрол относно дейността на Общината.

Финансовите отчети в Община Смолян според периода на съставяне са месечен, 
тримесечен и годишен, като формата, съдържанието и датите за изготвяне се уточняват от 
Министерство на финансите. Годишния финансов отчет се съставя за период от една 
календарна година а информацията в месечните и тримесечни финансови отчети се представя с 
натрупване от началото на годината.

2. Счетоводна система на Община Смолян.

Счетоводния процес в Община Смолян е организиран в съответствие с принципите и 
изискванията на Закона за счетоводството, указания на МФ за приложение на Националните 
счетоводни стандарти от бюджетните организации, и вътрешни нормативни актове на 
Общината, отразяващи спецификата в нейната дейност.

Осчетоводяването на стопанските операции и генерирането на информацията във 
финансовите отчети се извършва с помощта на специално разработен в Община Смолян 
счетоводен софтуер. Счетоводната отчетност се извършва от квалифицирани персонал, при 
спазване на счетоводните принципи и стандарти възприети от Община Смолян и нормативните 
изисквания на МФ. В Община Смолян е изградена система за финансово управление и 
контрол, гарантираща контрола и спазване на счетоводните изисквания и регламенти. 
Организацията на работния процес и структура в Община Смолян гарантират изграждането и 
поддържането на счетоводна система осигуряваща:

- всеобхватно хронологично регистриране на счетоводните операции;
- воденето на систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната 

информация, които се откриват в началото на отчетния период и се приключват в неговия 
край;

- синтетични и аналитични счетоводни регистри, както и равенство и връзка между тях;
- междинно и годишно приключване на счетоводните регистри, съставяне на оборотна 

ведомост;
- изменения в извършените счетоводни записвания чрез съставяне на коригиращи 

счетоводни статии;
- прилагане на индивидуален сметкоплан;
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2.1 При осъществяване на счетоводната дейност и съставянето на финансовите отчети, 
Община Смолян е възприела следните унифицирани принципи и правила:

Прилагане двустранна форма при счетоводните записвания на стопанските операции, 
както на начислена така и на касова основа.

Текущо начисляване -  приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се 
начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на 
получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се 
включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.

Действащо предприятие -  приема се, че предприятието е действащо и ще остане 
такова в предвидимо бъдеще.

Предпазливост -  оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и отчитането на 
очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с 
цел получаване на действителен финансов резултат.

Съпоставимост между приходите и разходите -  разходите, извършени във връзка с 
определена сделка или дейност, да се отразяват във финансовия резултат за периода, 
през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите да се отразяват за 
периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване.

Предимство на съдържанието пред формата -  сделките и събитията се отразяват 
счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова 
реалност, а не формално според правната им форма.

Запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период 
-  постигане на съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните 
отчетни периоди.

Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и 
краен баланс -  всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо 
от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните 
на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с 
данните в края на предходния отчетен период.

Счетоводството се осъществява въз основа на документалната обоснованост на 
стопанските операции и факти при спазване изискванията за съставянето на 
документите съгласно действащото законодателство.

В Община Смолян счетоводният документ бива хартиен или технически носител на 
счетоводна информация, квалифициран като първичен, вторичен и регистър. 
Счетоводният документ може да е електронен документ, когато са спазени 
изискванията на Закона за Счетоводството и Закона за електронния документ и 
електронния подпис.

Първичния документ е носител на информация регистрирана за първи път стопанска 
операция. Вторичния документ е носител на преобразувана (обобщена или 
диференцирана) информация, получена от първичните счетоводни документи. 
Регистърът е носител на хронологично систематизирана информация за стопански 
операции от първични и/или вторични счетоводни документи.
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Счетоводни документи се съставят на български език с арабски цифри и в левове. 
Счетоводните документи, които постъпват в Общината на чужд език, се придружават 
с превод на български език за съдържанието на отразените в тях стопански операции. 
Разходо-оправдателните документи постъпващи за плащане, следва да съдържат 
подробно и точно описание на предмета и стойностно изражение на стопанската 
операция.

Лицата, които са съставили и подписали счетоводни документи и технически 
информационни носители, носят отговорност за достоверността на информацията в 
тях.

Финансовите отчети се изготвят в хиляди левове. Счетоводният баланс съдържат 
данни от предходния отчетен период.

Активите, собствения капитал, пасивите, приходите и разходите се оценяват и 
записват при тяхното придобиване или възникване по историческата им цена или 
друга цена по указания на МФ. Историческата цена е цената на придобиване, 
себестойността или справедливата цена.

Всеки придобит актив се оценява първоначално съответно по:
Себестойност -  определена на основата на действително извършени разходи при 

създаване и производство на актива в Общината.
Справедлива стойност -  пазарна стойност и се използва когато активите са 

безвъзмездно получени, при излишъци и преоценка.
Цена на придобиване -  включва покупна цена плюс митата, плюс 

невъзстановимите данъци върху покупката, разходите за доставка, както и всички 
преки разходи, свързани с привеждане на актива в работно състояние (годно за 
използване).

Преките разходи при придобиване на дълготраен материален актив (ДМА) 
включват: проектиране, проучване, разходи за подготовка на обекта (терен, където ще 
се използва активът), изплатени обезщетения за отчуждаване на собственост във 
връзка с изграждането на актива; разходи за първоначална доставка и обработка; 
строителни и монтажни работи, както и обичайните разходи, свързани с изграждането 
и въвеждането в експлоатация на ДМА, разходи за възнаграждения на специалисти, 
свързани с проекта, икономическата обосновка, контрол и изграждането / доставката 
на актива;.

В цената на придобиване не се включват финансовите разходи, както и разходите 
за обезщетения, които по същество са глоби, санкции или неустойки за причинени 
загуби и други вреди на трети лица при придобиването на активи.

Амортизации на дълготрайните активи в Община Смолян не се начислява, тя се 
извършва само по решение на Министерски съвет.

Община Смолян приема праг на същественост за дълготрайните материални активи в 
размер на 600лв. При прилагането иа прага на същественост за класифициране на 
един актив като дълготраен в стойността не се включват ДДС и други данъци.

При компютърните конфигурации и други подобни, когато стойността на цялата 
конфигурация надвишава минималния праг 500лв., съществените елементи 
(компютър и монитор) се завеждат като ДМА по отделни стойности, независимо че 
тяхната индивидуална стойност може да е под минималния праг.
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Програмните продукти се признават за дълготрайни нематериални активи независимо 
от тяхната стойност.

Изразходването на материалните запаси в Община Смолян се оценява по метода на 
първа входяща, първа изходяща величина.

Успоредно със задължителната годишна инвентаризация на активите и пасивите, 
може да се извършва и преглед за оценка след първоначално признаване, като за 
дълготрайните активи прегледа за преоценка и обезценка се извършва най-малко 
веднъж на две години, а за материалните запаси най-малко веднъж годишно.

Годишната инвентаризация се съпровожда и от преглед за необходимостта от 
бракуване на активи в резултат на тяхното морално и техническо изхабяване.

Инвентаризация в Община Смолян се извършва на всички активи и пасиви най- 
малко веднъж годишно по възможност към края на календарната година с цел 
достоверното им представяне в годишния финансов отчет. Инвентаризация се 
извършва и по искане на министърът на финансите и други органи и институции, 
когато това е предвидено в закон. Инвентаризацията е процес на подготовка и 
фактическа проверка чрез различни способи на натуралните и стойностните 
параметри на активите и пасивите на Община Смолян към точно определена дата, 
съпоставяне на получените резултати със счетоводните данни и установяване на 
евентуални разлики, и причините за тях.

Начисляването на провизии и обезценка се извършва по ред и начин определен от 
МФ. Ежегодно към края на годината се извършва преглед на начислените провизии, 
като техния размер и кратко описание на естеството им се оповестяват в 
приложението към годишния финансов отчет. При начисляване на разходи за 
провизии на персонала, задължително към 31 декември се извършва анализ на 
неизползваните отпуски, включително и на припадащите се осигурителни вноски за 
сметка на работодателя. В началото на следващата година провизираната сума се 
сторнира изцяло и наведнъж. Не се начисляват провизии на публични вземания от 
данъци, такси, осигурителни вноски и други общински вземания установени със закон, 
освен по допълнително определен ред от МФ. Вземанията, които подлежат на 
провизиране за бюджетната организация, се класифицират в три групи:

трудносъбираеми вземания -  след изтичане на 90 дни от крайния срок за 
погасяване, вземането се класифицира като трудносъбираемо и се провизира с 20 % 
/двадесет процента/ от номиналната стойност на вземането.

несъбираемо вземане -  след изтичане на 180 дни от крайния срок за погасяване, 
вземането се класифицира като несъбираемо и се провизира с 50 % /петдесет 
процента/ от номиналната стойност на вземането.

безнадеждно вземане -  при погиване на длъжника или при други обстоятелства, 
подкрепени със сигурни доказателства вземането се класифицира като безнадеждно и 
се провизира на 100 % /сто процента/ от стойността.

За отписване на вземане като несъбираемо е необходимо уведомяване на 
ръководителя на организацията, чрез изготвяне на докладна записка от главния 
счетоводител и становище от юрисконсулт относно законовите основания за 
отписване на вземането. След писмено съгласие на ръководителя вземането се 
отписва и начислената провизия се сторнира.

представителните разходи се отчитат по съответните разходни параграфи и 
подпараграфи от ЕБК в съответствие с естеството и характера на плащането.
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За приключването на сметка 4500 „Вътрешни разчети за доставки и прехвърляне на 
активи, пасиви, приходи и разходи” от СБП се прилага варианта на периодично 
приключване в края на отчетната година.

Сключването на договори от Общината, с които се ангажира (обвързва) бюджет, 
извънбюджетна сметка или фонд на Община Смолян е бъдещо плащане на конкретно 
определима сума при изпълнение на договора, представлява поемане на ангажимент. 
Поемането на ангажимент по сключен от Общината договор подлежи на 
задбалансово счетоводно отчитане по сметка 9200 „Поети задължения по договори” 
до момента на реално възникнало (начислено балансово) задължение за плащане или 
плащане по договора, вследствие на реализиран/изпълнен ангажимент. Реда и начина 
на отчитане на поетите ангажименти и възникналите задължения се осъществява в 
съответствие с указания на Министерство на финансите.

Община Смолян и нейните подведомствени разпоредители с бюджетни средства 
утвърждават индивидуален сметкоплан от счетоводни сметки, разработен на базата 
на Сметкоплана на бюджетните предприятия (СБП). Структурата на СБП е изграден 
на четири нива -  раздели (едноцифрен код), групи (двуцифрен код), подгрупи 
(трицифрен код), подгрупи (трицифрен код), синтетични сметки (четирицифрен код). 
Счетоводните сметки са класифицирани в осем раздела, съответно пет за отчитане на 
балансовите позиции -  активи, пасиви, собствен капитал, два за приходи и разходи, и 
един за задбалансови позиции. При разработването на индивидуалния сметкоплан 
може да се прилагат само посочените в СБП синтетични сметки. Откриването на нови 
синтетични сметки, подгрупи групи и раздели се извършва само от Министерството 
на финансите. Към всяка синтетична сметка (сметка с четирицифрен код) в 
индивидуалния сметкоплан може да бъде утвърдена подсметка с оглед специфичните 
потребности и изисквания на бюджетната организация (сметка с пет и повече цифрен 
код). В счетоводната система на бюджетната организация може да се поддържа и 
създава, по подробна отчетност на сметките от индивидуалния сметкоплан, 
посредством откриването на аналитични счетоводни сметки към всяка една 
синтетична сметка или подсметка. На аналитичните счетоводни сметки се поставя 
допълнителен код -  разширение към кода на съответната синтетична сметка или 
подсметка. Аналитичната счетоводна отчетност се открива и води според 
спецификата в дейността на бюджетната организация и потребностите от по детайлна 
информация за отчитане на стопанските операции по икономически тип и 
функционален признак.

С настоящата счетоводна политика се актуализира счетоводната политика на Община 
Смолян действаща от 01.01.2014г. и влиза в сила за прилагане считано от 01.01.2015г. 
Унифицираните принципи и правила посочени в раздел II., т.2.1 са задължителни за прилагане 
от всички второстепенни и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни средства в 
структурата на Община Смолян.
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