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2013 година 
 

Годишният финансов отчет на Община Първомай за 2013 година е изготвен съгласно 
Указания на МФ ДДС № 12 / 18.12.2013 г. относно годишното счетоводно приключване на 
бюджетните предприятия и включва елементите съгласно т. 15 от  Заповед № ЗМФ-60 / 
20.01.2005 година на Министъра на финансите. 

Годишният финансов отчет е съставен за период от една година – от 01.01.2013 до 
31.12.2013 г. и представя достоверно имущественото и финансово състояние на Общината.  
  Община Първомай води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети 
в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни 
стандарти, приети с ПМС № 46 / 21.03.2005 г. и указанията на МФ -  ДДС 20 / 2004 г., с 
които се регламентира приложимостта им в отчетността на бюджетните предприятия, както 
и вътрешни нормативни актове, утвърдени от ръководството. Възприети са основните 
счетоводни принципи съгласно ЗСч, определен е моделът на организация на 
счетоводството с цел получаване на систематизирана информация за отчитане дейността на 
предприятието и съставяне на годишния финансов отчет. През 2013 г. счетоводството се 
осъществява чрез програмен продукт “ФСД” на „Информационно обслужване” ЕАД гр. 
София. Отчетността е организирана в три обособени отчетни групи – “Бюджети”, 
“Извънбюджетни сметки и фондове”, в т. ч. НФ - КСФ и РА, “Други сметки и дейности”. В 
тази връзка са изготвени оборотни ведомости за всяка една отчетна група, както и сборен 
баланс на Община Първомай. 

Община Първомай е обособено бюджетно предприятие на самостоятелен баланс, 
което включва в състава си петнадесет  второстепенни разпоредители с бюджетни кредити: 
Образование и Култура, Дом за възрастни с физически увреждания и тринадесет училища 
на делегиран бюджет  (Приложение № 1) . 

 
АКТИВ 

А. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ 

I.  Дълготрайни материални активи 
   1. Възприет е следният подход за класифициране на един актив като дълготраен:  има 
натурално - веществена форма,  използва се за продажба, отдаване под наем, за 
административни или други цели,  очаква се да бъде използван за повече от един отчетен 
период,  стойността на актива може надлежно да се изчисли,  от актива се очаква да се 
получат икономически изгоди.   

Земите, горите и трайните насаждения, инфраструктурните обекти, активите с 
историческа и художествена стойност и книгите за библиотеките се изписват на разход в 
момента на тяхното придобиване и за тях се води аналитична отчетност чрез задбалансови 
сметки от подгрупа 990. 

С утвърдената счетоводна политика за 2013 г. е приет праг на същественост за 
признаване на дълготраен материален актив – 750 лева ( без ДДС ). 

2. Дълготрайните материални активи първоначално се представят по цена на 
придобиване. Цената на придобиване е: покупната цена и всички преки разходи за 
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привеждане на актива в работно състояние; себестойност – когато са създадени в 
предприятието; справедлива цена – когато са получени в резултат на безвъзмездна сделка;  

3. Възприет е следният подход за класифициране на последващите разходи по 
поддръжка и ремонт на дълготрайни материални активи: 

- поддръжка, дребни ремонти и подобрения се отчитат като текущи разходи; 
- значими подобрения, реконструкции и модернизации, които удължават срока на 

годност, увеличават капацитета и производителността на дълготрайния актив се 
капитализират и увеличават неговата отчетна стойност. 

4.Оценка на дълготрайните материални активи след първоначалното признаване 
По отношение на оценките след първоначално признаване на ДМА, се прилагат 

разпоредбите на т. 16.23 от ДДС 20 / 2004 г. на МФ. 
        Препоръчителен подход е възприет за всички активи от подгрупи 204, 205, 206 и 209, 
който изисква след първоначалното признаване като актив всеки отделен дълготраен 
материален актив да се отчита по цена на придобиване, намалена с натрупаната загуба от 
обезценка. 
        Допустим алтернативен подход е възприет за оценка на сградите, отчитани по 
сметките от подгрупа 203, съгласно който след първоначалното признаване като актив, 
всеки отделен дълготраен материален актив трябва да се отчита по преоценена стойност 
към датата на преоценката, намалена с последвалата натрупана загуба от обезценка. 
Преоценката на сгради се осъществява по справедливата им (пазарна) стойност, определена 
от лицензиран оценител. 
  По отношение преоценките на активите съгласно избраните подходи в счетоводната 
политика, се извърши следното: на сградите се извършва преглед към датата на изготвянето 
на годишния финансов отчет и само при необходимост се преоценяват. През предходните 
години отделни сгради, при възникнала необходимост, са преоценявани по справедлива 
стойност, която не е значително променена към края на 2013 г.   
  През отчетната 2013 г. не се извършва обезценка на активите т. к. такава беше 
направена през 2012 г., а съгласно т. 36.1 от ДДС 20 / 2004 г.  на МФ, обезценка се прави 
веднъж на 2 години.    
  Към 31.12.2013 г. по баланса на Общината се водят ДМА в общ размер от 17157597 
лв., в т. ч. в група „Бюджет” – 16548077 лв. и в група ИБСФ – 609520 лв. По видове ДМА са 
както следва: сгради – 13363722 лв., компютри, транспортни средства, оборудване – 
2865078 лв., стопански инвентар  и др. ДМА – 188674 лв.и ДМА в процес на придобиване – 
740123 лева.   
  Стойността на ползваните чужди ДМА към 31.12.2013 г. в рамките на Общината е в 
размер на 380977 лева, представляващи крайно дебитно салдо по сметка 9110, а на чуждите 
материални запаси е 8086 лв., представляващи крайно дебитно салдо по сметка 9120. Всички 
чужди активи са в група „Бюджет”. 
  5. Съгласно възприетата счетоводна политика на Общината не е налице отписване на 
ДМА, когато се извеждат временно от употреба – за ремонтиране, за подобрения, за 
консервиране и т. н. Разходите за извеждане от употреба и последващото им въвеждане се 
отчитат като текущи разходи за периода, през който са възникнали. През отчетния период в 
Община Първомай няма  временно изведени от употреба ДМА. 

 
II. Нематериални дълготрайни активи 
За отчитането на нематериалните дълготрайни активи (НМДА) се прилагат 

правилата при отчитане на ДМА, съобразени с естеството, характерът и спецификата на 
НМДА. 
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Дълготрайните нематериални активи са установими нефинансови ресурси, които 
нямат физическа субстанция, имат съществено значение при употребата им и от 
използването им се очаква икономическа изгода. Дълготрайните нематериални активи при 
покупка се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички 
преки разходи по подготовка на актива за ползването му, при безвъзмездна сделка - по 
справедлива стойност, в резултат на апортна вноска - по стойността, определена от вещи 
лица, назначени от съда. 

За класифицирането и признаването на НМДА важат същите прагове на 
същественост ( 750 лв.) и правила като на ДМА, с изключение на програмните продукти, 
които се признават балансово за НМДА, независимо от стойността, на която се придобиват.  
   Нематериалните активи, които попадат под стойностния праг на същественост, се 
изписват на разход към момента на тяхното придобиване. 
  Община Първомай прилага препоръчителния подход при оценката на НМДА  след 
първоначалното им признаване. За НМДА се извършва преглед за обезценка веднъж на две 
години съгласно т. 38.4 от ДДС 20 / 2004 г. на Министерството на финансите. За отчетната 
2013 година не се извършва обезценка на НДМА, т. к. такава беше направена през 
предходната 2012 г.   
  Към 31.12.2013 г. по баланса на Община Първомай се водят нематериални дълготрайни 
активи на обща стойност 59481 лева, от които програмни продукти за 26210 лв., записани по 
сметка 2101 ”Програмни продукти” и 33271 лева, записани по сметка 2109 „Други НДМА”. 
  Пред вид несъществения размер на наличните НДМА по баланса на общината и 
съгласно т. 38.5 от ДДС 20 / 2004 г., не се налага подробното им оповестяване. 

 
III. Краткотрайни материални активи  
По сметките за материалните запаси се отчитат горива, канцеларски материали, храна,  

консумативи и други материали, които са на склад. Материалните запаси в употреба се 
отчитат по задбалансови сметки като други активи в употреба, изписани на разход. При 
тяхната покупка се заприходяват по цена на придобиване (историческа цена) или доставна 
стойност. При отписване на стоково – материалните запаси при тяхното потребление е 
приет препоръчителният подход. Стоково-материалните запаси се отписват по метода на 
конкретно определената стойност съгласно т.9 от СС2. Когато няма условия за прилагане 
метода на конкретно определената стойност, се използва първа входяща – първа 
изходяща. 

Закупените материали, които не се предават за складово съхраняване се изписват 
като текущи разходи. На гърба на първичния документ (фактура) се извършва заверка с 
подпис за направлението на разхода от лицето, отговорно за влагането в употреба.  

Наличните материални запаси по баланса на Общината към 31.12.2013 г. са в размер 
на 117969 лв., от тях заведени в група «Бюджет» - 117609 лв и в група ИБСФ – 360 лева. 

Имайки предвид определението за нетна реализируема стойност, дефинирана в 
НСС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси, то тази стойност,  която  се базира на 
евентуалната продажна цена, намалена с разходите за завършване на производствен цикъл 
и разходите  за продажба, не се различава значително от отчетната стойност на СМЗ. 
Наличните материални запаси по баланса на Общината към 31.12.2013 г. не са употребими 
в  производствен цикъл и свързана с това стопанска дейност, предназначени са за бюджетна 
дейност /в по-голямата си част/ и няма  съществена разлика между стойността, по която се 
отчитат СМЗ, и тази на евентуалната им продажна цена.  Затова не е извършвана оценка на 
СМЗ по  нетна реализируема стойност. Направи се само анализ на отчетните стойности 
и сравнение със справедливата им стойност, не се констатира съществено отклонение.  
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Освен това в системата на първостепенния разпоредител на обобщено ниво тези 
позиции не са съществени, поради което съгласно т. 2.4 от ДДС 20 / 2004 г. разпоредбите на 
т. 12 „в”-„ж” от НСС 2 не са задължителни. 

 
Б. ФИНАНСОВИ АКТИВИ 
І. Дялове и акции  
Включват предоставени средства в други предприятия под формата на акции и 

дялове, имащи характер на дългосрочни инвестиции. Първоначалната им оценка  включва 
разходите за придобиване на инвестицията, а при апорт - по оценка на вещи лица. 

Към 31.12.2013 г. Община Първомай има съучастия в 7 търговски дружества, от 
които две, заведени по сметка 5111 „Мажоритарни дялове и акции” и пет - по сметка 5114 
”Други дялове и акции”. Данни за всички търговски дружества са оповестени съгласно т. 
24.2 от ДДС 20 / 2004 г. на МФ, в Справка за участието на Общината в търговски дружества 
- Приложение № 2, което е неразделна част от настоящите  пояснителни сведения. 
Изменението на инвестициите на Общината в тези дружества в резултат от промените в 
собствения капитал, в т. ч. и на финансовия резултат на дружествата, е посочено в Справка 
за дяловото участие и съучастие на Община Първомай в търговски дружества за 2013 г. – 
Приложение № 3. Направена е преоценка на инвестициите към 31.12.2013 г., отразен е 
припадащия се дял на Общината във финансовия резултат на дружествата, като са взети 
съответните счетоводни операции. 

Последващата оценка на инвестициите на общината в мажоритарни и други дялове и 
акции се извършва чрез прилагане метода на собствения капитал по реда на т. 28.4 от ДДС 
20 / 2004 г. на МФ. Извършените преоценки през отчетната 2013 г. са на база годишните 
финансови резултати за 2013 г., както и  други промени в капитала през отчетната година / 
там, където има такива /. Резултатите от тези преоценки са отразени по дебита или кредита 
на сметките от подгрупа 511, в зависимост финансовия резултат на дружеството / печалба 
или загуба/ и съответно по сметките от подгрупи 717 и 780. Индивидуалните оценки и 
преоценки на съучастията, както и взетите счетоводни операции, са отразени в Справка за 
преоценка на инвестициите. В резултат от тези преоценки, както и от промяната на 
дяловото участие на Общината, инвестициите към 31.12.2013 г. се увеличиха с 86623 лева в 
сравнение с предходната година, като от 1159575 лв., последните са в размер от 1246198 лв.  

 
ІІ. Други вземания 
Те включват вземания от клиенти, от предоставени аванси, от подотчетни лица, 

съдебни и присъдени вземания, вземания по заеми, други вземания. Общината класифицира 
като краткосрочни, вземанията си в срок до 12 месеца от тяхното възникване, както и онази 
част от дългосрочните си вземания, чиито падеж настъпва в края на отчетния период. Към 
31.12.2013 г. Общината има вземания в група Бюджет в общ размер от 425964 лв. От тях: 
221637 лв. са от доставчици по аванси, от клиенти 40570 лв., от подотчетни лица – 2570 лв., 
други вземания – 160607 лв., от предоставени заеми към ИБСФ – 400 лева.  

 В отчетна група «ИБСФ» има предоставени аванси по договори – 6275663 лв. по 
проекти,  финансирани със средства по оперативни програми , и други вземения – 37434 лв.  

В група «Други» са отчетени като вземания предоставените временни безлихвени 
заеми от набирателна сметка в общ размер от 435607 лв., в т. ч. за бюджета – 251107 лв. и за 
ИБСФ -184500 лв., от тях: за финансиране на проекти от НФ-КСФ по оперативни програми 
общо – 157111 лв., както и за разплащане на ДДС по проекти, финансирани от ДФ 
„Земеделие” – РА -  27389 лв.  
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Просрочените вземания към 31.12.2013 г. са в размер на 59125 лв. и са както следва: 
при първостепенния разпоредител с бюджетни кредити – 55978 лв. и в три второстепенни 
разпоредители – 3147 лв.  

Справката за просрочените вземания и задължения и обяснителната записка към нея 
са приложени към касовия отчет за изпълнението на бюджета за 2013 г., който е представен 
заедно със счетоводния отчет.  

 
III. Парични средства 
Парични средства са притежаваните от предприятието авоари като касови 

наличности и наличности в банкови сметки. В зависимост от тяхното местонахождение те 
се класифицират като:  парични средства в брой и  парични средства в банки. Към 
31.12.2013 г. касовата наличност е равна на нула, а наличностите в банкови сметки са както 
следва: бюджетни – 5510 лв., извънбюджетни – 9603488 лв., ( по сметки с код 7443 ), по 
валутна сметка – 20058 евро и по набирателни – 33190 лв. 

 

ПАСИВ 

А. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Капиталът на бюджетното предприятие е остатъчната стойност на активите  след 
приспадането на всичките му пасиви. През годината текущо не са вземани други 
счетоводни операции, засягащи пряко капитала, освен операциите по прехвърлянето на 
активи в рамките на първостепенния разпоредител с кредити, в една и съща отчетна група. 
Такива операции бяха осъществени през годината между Общината и второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити / и само между последните - прехвърлени активи, 
осчетоводени като обороти по сметка 4500 в общ размер на 758331 лева. В края на 
отчетната година, съгласно утвърдената счетоводна политика,  сметка 4500 се приключва 
със сметка 1001, като това се отразява като дебитни и кредитни обороти в размер на 260093 
лева. На консолидирано ниво за системата на първостепенния разпоредител с кредити 
салдото по сметка 4500 е равно на нула.  

  Б. ПАСИВИ 

Пасивите на предприятието са съществуващи негови задължения, които произтичат 
от минали събития и чието уреждане се очаква да доведе до изтичане на ресурси – носители 
на икономическа изгода.  
 І. Дългосрочни задължения 
  Община Първомай има дългосрочни задължения ( със срок за погасяване над 12 
месеца ) в група Бюджет в размер на 319604 лева, които представляват заеми от Фонд за 
органите на местното самоуправление ФЛАГ, взети с договори №№ 131/2012 г. и 280/ 
20.06.2013 г. със срок за погасяване 2014 година. Със заемните средства се финансират 
извършени разходи по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води гр. Първомай” и по проект „Предварително и неотложно почиставане на 
речното корито на р. Тополовска с. Д. извор, община Първомай” до възстановяването им от 
Управляващия орган на съответната Оперативна програма. Към 31.01.2014 г. заемът по 
втория договор е предсрочно погасен. 
 
 ІI. Краткосрочни задължения 
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Краткосрочни са задълженията, чийто срок на уреждане е по-кратък от 12 месеца. 
Към 31.12.2013 г. Общината има общо задължения в размер на 2560107 лв., като за група 
„Бюджет” те са 1579582 лв., за група ИБСФ – 511728 лв. и за група „Други сметки и 
фондове” – 468797 лв., като в последната  група задълженията представляват депозити и 
гаранции. В група „Бюджет” задълженията са към доставчици – 807453 лв., за данъци и 
такси – 54200 лв., за социални и здравни осигуровки  - 82281 лв., към персонал – 180978 лв.,  
за заем от набирателна сметка – 251108 лв. и други задължения  общо – 203562 лева .   

В група ИБСФ задълженията са в общ размер от 511728 лева, в т. ч. задължения към 
доставчици – 252950 лв., които са по одобрени проекти, финансирани по оперативни 
програми; задължения по временни безлихвени заеми към набирателна сметка– 184900 лв., 
взети с решение на ОбС за изпълнение на проекти  и други общо – 73878 лева. 

 
ІII. Провизии  
По отношение на провизирането в утвърдената счетоводна политика се възприема 

подхода на определяне на индивидуална провизия за всяко отделно вземане. В системата на 
първостепенния разпоредител се прилага унифицирана счетоводна политика за 
провизиране на вземанията. Периодично, в края на всяко тримесечие, се съставя справка и 
просрочените салда се отразяват по задбалансовите сметки от подгрупа 991 „Статистика за 
просрочени вземания”. Не се извършва провизиране и обезценка на вземания от бюджетни 
предприятия.   
  Просрочените вземания към 31.12.2013 г. са общо 59125 лева, от тях -  дългосрочни / 
над 12 месеца / са 42657 лв., аналитично заведени по сметки 9915 – 38877 лв. и 9919 – 3780 
лв., а останалите са текущи, т.  е. със срок на възникване под 12 месеца, и възлизат на 16468 
лева Като трудносъбираеми са класифицирани вземания в размер на 3827 лв. и същите са 
провизирани с начислена 20 % провизия от стойността им, възлизаща на 765 лева, като 
несъбираеми са отнесени вземания в размер на 9038 лв. с начислена провия на 50 % от 
стойността им – 4519 лв. и като безнадеждни – 40533 лв. с начислена 100 % провизия, 
равняваща се на 40533 лв. Така общата сума на провизиите към 31.12.2013 г. е в размер на 
45817 лв., осчетоводени по кредита на сметка 4917. Към 31.12.2013 г. са заведени и 
спечелени 3 броя съдебни дела пред Районен съд гр. Първомай и текат изпълнителни 
производства, като остатъкът за събиране по тях се равнява на 34014 лева, заведени по 
сметка 4577.  

Към 31.12.2013 г. в Общинска администрация се извърши преглед за провизиране на 
несъбираеми и безнадеждни вземания въз основа на салдата по сметки 9915 и 9919 по реда 
на т. 36.2  от Указания ДДС 20 / 2004 г.  на МФ. Във връзка с т. 37.6 от ДДС 20 / 2004 
година на Министерство на финансите се извърши преглед на сметка 4917 „Провизии за 
непублични вземания” в общ размер в началото на годината от 40273 лв., от които 
провизии по години: от 2007 г. – 454 лв.,  от 2008 г. – 454 лв., от 2011 г.-1051 лв. и от 2012 
г.- 38314 лв.  През 2013 г. се отписаха провизирани вземания в размер от 37311 лв. 
Начислиха се нови провизии в размер на 42855 лв. Разликата до пълния размер по сметка 
4917 е при второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Така салдото по сметка 4917 
към 31.12.2013 г. за общината е в размер на 45901 лева. Извърши се и преглед на крайното 
салдо по сметка 4577 „Разчети с органи на съдебната система”, което е в размер на 34014 
лева към 31.12.2013 г. и се формира от заведени 3 броя дела.  

Провизиите за персонал са отчетени по реда на т. 19.7 от ДДС 20 / 2004 г. Разходите 
за провизии на персонала, начислени към 31.12.2013 година са на стойност 151431 лева и  
включват: очаквани разходи за неползвани отпуски и припадащите  се върху тях 
осигурителни вноски за сметка на работодателя. Начислените провизии за персонала са 
определени на базата на размерите и съотношенията,  приложими през 2014 година. 
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  Други оповестявания 
 
  1. Приходи, ИБСФ  
  При отчитане на приходите от данъци и такси с данъчен характер не е възможно 
пълно прилагане на принципа за текущото начисляване, затова е възприет принципа за 
признаване на приходите на касова основа. Приходите от наеми, продажби на стоки, 
продукция и услуги се осчетоводяват в момента на тяхното възникване, като разликата на 
осчетоводените приходи по съответните приходни счетоводни сметки и тези, отразени в 
приходните параграфи в касовия отчет представлява начислени, но не събрани приходи или 
обратно – платени през отчетната година, но начислени от предходната.   
  През 2013 г. в Община Първомай са постъпили приходи по извънбюджетни сметки в 
общ размер от 19530390 лв., от които по проекти, финансирани от Национален фонд - КСФ 
общо 17911194 лв., от РА – 1619196 лв. Получените средства са по единадесет броя 
проекти, финансирани от НФ-КСФ,  шест от които по ОП „РЧР”,  един по ОП „ОС”, два – 
по ОПРР, два – по ОПАК и пет – към РА. Два от тези проекти са приключени към декември 
2013 г., а останалите продължават да се реализират и през следващата година.  За 
проследяване на активите, приходите и разходите са изготвени и приложени отделни 
оборотни ведомости, съдържащи информация поотделно за средствата от НФ-КСФ и от РА. 
Основните стойностни параметри по проектите са посочени в Приложение №  4. 
 
  2. Дарения 
  Всички приходи от дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми се отчитат 
като приход в момента на получаването им. Когато се налага възстановяването на тези суми 
поради неусвояване или неспазване на клаузите за дарения, връщането на тези суми се отчита 
в намаление на прихода (включително и за даренията и други безвъзмездно получени суми 
от минали години). Същевременно движението на паричните средства от приходите от 
дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми се отразява и по 
задбалансова сметка 9201, като остатъка в края на отчетния период показва размера на 
неусвоените суми. През 2013 г. в Община Първомай са получени текущи парични дарения 
от страната 7856 лв., осчетоводени по сметка 7411. Така по задбалансовата сметка са 
прехвърлени 7856 лв., разходвани са 8237 лв. и има остатък от 1082 лв./ вкл. началното 
салдо от 1463 лв./, отразени по сметка 9201 „Неусвоени суми от получени дарения в 
страната”, чийто кредитен остатък показва размера на неусвоената част от даренията. 
През отчетната година са получени и дарения в натура, осчетоводени по сметка 7413 в 
размер на 126097 лв., и капиталови дарения в натура – 146235 лв., осчетоводени по сметка 
7414. 
  В Община Първомай има утвърдена Инструкция за  приемане и отчитане на 
даренията, в която са регламентирани реда за приемане, отчитане, съхранение и 
разходване на даренията, направени в полза на общината. 
 
 
    3. Инвентаризация  
 

Инвентаризация на активите и пасивите се извършва при спазване на реда и 
сроковете, предвидени в глава четвърта от Закона за счетоводството, като се отчита 
спецификата на бюджетната дейност. При инвентаризацията се установяват и отразяват 
отделно липсите, излишъците и неправилно отчетените активи и пасиви.  
   Активите и пасивите се инвентаризират съгласно чл. 22 от ЗСч  и указания на 
Министъра на финансите към датата на съставянето на годишния счетоводен отчет. 
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През 2013 година в Община Първомай са извършени инвентаризации на активи и 
пасиви съгласно заповеди на съответните разпоредители с бюджетни кредити. За 
извършените дейности са изготвени инвентаризационни описи и сравнителни ведомости, 
протоколи за брак и липси на активи, които са подписани от членовете на 
инвентаризационните комисии и утвърдени от ръководителите, след което са взети 
съответните счетоводни записвания.   

Вследствие на извършени инвентаризации в кметство с. Брягово и кметство с. Искра, 
се установи от инвентаризационната комисия, че д-р Здравко Александров Шекеров е 
прекратил дейността си в посочените населени места. На д-р Шекеров е предоставено за 
ползване медицинско оборудване за нуждите на здравните кабинети и той е подписал 
приемо-предавателен протокол в качеството си на приел. Същият е определен като 
материално отговорно лице със Заповед на кмета № РД-15-914 /  04.12.2008 г. Д-р Шекеров 
не е извършил предаване на полученото имущество с протокол и не е бил открит от 
инвентаризационната комисия през 2012 г., поради което се е възпрепятствало 
фактическото извършване на инвентаризацията. През 2013 г. е изпратено писмо – покана с 
изх.№ 94-3-6 / 04.06.2013 г. да се яви доброволно за предаване на имуществото, на което 
той не е отговорил. По време на инвентаризацията към 31.12.2013 г. намерените налични 
активи са предадени от членовете на комисията на мединските лица, практикуващи в тези 
населени места. За установените липси са съставени протоколи и същите са осчетоводени 
като вземания от предишното медицинско лице, на което са заведени първоначално.   

 
 

4. Поети ангажименти 
 

 Община Първомай има поети ангажименти по подписани договори към 31.12. 2013 
г. в общ размер от 28874695 лева, като по-голямата част от тях са по извънбюджетните 
сметки и фондове и възлизат на 26321416 лева, в т. ч. финансирани със средсва от НФ-КСФ 
- 25745123 лв. и от РА – 576293 лв. Това са изцяло договори по одобрени проекти с 
европейско финансиране. В тази група попадат договори по проект „Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Първомай” – 25372774 
лева, финансиран от Оперативна Програма Околна среда; по проект «Постигане на 
качествено управление в община Първомай, чрез укрепване на човешките ресурси, 
съвместно с община Суфли, Гърция»- 18630 лв., по проект «Повишаване квалификацията 
на служителите от община Първомай»- 58230 лв.,финансирани от ОПАК, по проект 
«Център за нашите деца», финансиран от ОП РР– 215615 лв., по проект «Децата на 
Първомай-Равен старт за всички», финансиран от ОП РР– 50233 лв.  Към тази група се 
отнасят и подписани договори по проект „ВВМ с. Буково”-107160лв., по проект „ВВМ с. 
Искра”-43632 лв, по проект „ВВМ с. Езерово”-33393 лв., по проект „ВВМ с. Крушево”-
34051 лв., по проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи”-358056 лв., 
финансирани със средства от Разплащателна агенция към МЗ. 

Стойността на поетите ангажименти към 31.12.2013 г. съгласно подписани   договори 
в група „Бюджет” възлиза на 2553219 лева и представлява крайно кредитно салдо по сметка 
9200 „Поети задължения по договори”, от които в държавните дейности са на стойност 
869644 лева и в местните дейности – 1683575 лева. Поетите ангажименти по договори в 
държавните дейности 869644 лв. са основно при първостепенния разпоредител с 
бюджетни кредити Община Първомай и възлизат на 778334 лева, а при второстепенните 
разпоредители договорите са в размер на 91310 лева. От договорите в държавните дейности 
в ОбА най-голям размер е този с фирма „Соник Старт” ООД за управление Център за 
обществена подкрепа – 778334, който е подписан за период от 10 години. Всички 
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подписани договори в местните дейности към 31.12.2013 г. са в Общинска администрация 
и са в размер на 1683575 лева. От общият размер на поетите ангажименти по подписани 
договори в местните дейности за текущи разходи са 1525862 лв., а тези за капиталови 
разходи – 157713лева.  

 
5. Други  

  Съгласно изискванията за оповестяване на свързаните лица - предприятия с 
нестопанска цел  ( т. 24.3 от ДДС 20 / 2004 г.)  – читалища, са приложени Справки  – 
Приложения №№ 5.1 и 5.2  с необходимите  данни за тях. 
  Съгласно т. 24.5 от ДДС 20 / 2004 г. на Министерството на финансите за оповестяване 
на подведомствените разпоредители, прилагаме Справка – Приложение № 1 . 
  На основание т. 17.15 от ДДС 20 / 2004 г., когато между бюджетни предприятия се 
предоставят активи за безвъзмездно ползване, следва да бъдат начислени приписани 
приходи / разходи еднократно към края на годината в един и същ размер в двете бюджетни 
предприятия. В изпълнение на това в Община Първомай бяха начислени  приписани 
приходи в размер на 46127 лв. Счетоводните записвания са: Дт см. 7682 / Кт см. 7189 – 
46127 лв. 
  Във връзка с т. 17.13 от ДДС 20 на МФ са начислени приписани приходи в размер на 
47761 лв. за  предоставено право на ползване на активи на небюджетни предприятия, 
осчетоводени по дебита на сметка 6444 и по кредита на сметка 7189.  За предоставените  
под наем активи на физически лица в размер на 2656 лв. е взета операцията 6424 / 7189.  
 С Решение № 377 на Общински съвет Първомай, взето на 13.02.2014 година е приет 
отчета за изпълнение на бюджета за 2013 година. Утвърденият годишен план и отчет  за 
бюджета,  ИБСФ и капиталовите разходи са както следва: 

 
Бюджет 2013 година И Б С Ф 2013  

проекти 
Капиталови разходи 

2013 г. 
Наименование 

План Отчет План Отчет План Отчет 
Приходи – всичко 11923045 11893982 
Разходи - всичко 11923045 11868414 

15113361 15113361 5922301 5523794 

 
Капиталовите разходи по източници са : 

Капиталови разходи 
всичко 

Целева субсидия Собствени 
бюджетни 
средства 

Други 
ИБСФ-вс. 

План Отчет План Отчет План Отчет План Отчет 
13565785 13478494 435900 435900 373784 286493 12756101 12756101 

 
Разходите за произведената продукция по стопански начин в Стола на ОбА са 

отчитани първоначално по дебита на сметки от група 60, а в последствие отнасяни по 
кредита на сметка 6503 „Придобиване на материални запаси по стопански начин”, чийто 
кредитен оборот в размер на 16905 лв. показва стойността на произведената продукция. 
Приходите от продажбата на продукция се отчитат по кредита на сметка 7113 „Приходи от 
продажба на продукция”. 

 На основание т.16.5 от ДДС № 20 от 2004 година на МФ, за ДМА, придобиването на 
които не е приключило през 2013 г., натрупаните разходи по сметките от подгрупа 607 на 
СБП, са отнесени  по сметка 99021 „Инфраструктурни обекти-незавършени”,  съответно от 
сметка 99021 са прехвърлени по сметка 9902 завършените през годината обекти.  
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В края на годината, съгласно разпоредбите на т.т. 48 – 49 от ДДС 20 / 2004 г. на 
Министерство на финансите, са начислени всички разходи и приходи, отнасящи се за 2013 
г., включително и в случаите, когато документите за тях са издадени през следващата 
година. Като приходи, платими през 2014 г. са осчетоводени такива в размер на 31152 лв., 
която сума представлява крайно дебитно салдо по сметка 4961 “Коректив по вземания от 
местни лица”  и по кредита на съответните сметки от група 70. Начислени са и разходите, 
отнасящи се за отчетната година, документите за които са издадени в началото на 
следващата, като същите са осчетоводени   по дебита на съответните сметки от група 60 и 
по кредита на сметка 4967 “Коректив по задължения към местни лица” в размер на 58572 
лева.  

 
Приложения :  
1. Приложение № 1 - Списък на подведомствените разпоредители с БК 2013 г.   
2. Приложение № 2 - Справка за търговските дружества с общинско участие 2013 г.  
3. Приложение № 3 - Справка за дяловото участие и съучастие на Община Първомай 

в ТД и отражението им в ГФО за 2013 г.  
4. Приложение № 4 - Справка за проектите, финансирани по ОП и със средства от 

РА за 2013 г.  
5. Приложения  № № 5.1 и 5.2 - Справка за свързаните лица - организации с 

нестопанска цел 2013 година   
 


