
 

СПРАВКА 
 

 ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА   СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА  И ОБЯСНИТЕЛНА 
ЗАПИСКА КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОДИНА НА 

ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 
 
 

 
 Годишният финансов отчет на община Белово за 2021 година е съставен 
при спазване правилата на финансово отчитане, регламентирани в : 

- Закон за счетоводството / ЗСч/, 
- Сметкоплан на бюджетните организации /СБО/, 
- ДДС №14 от 2013г. на Министерство на финансите  относно 

въвеждането от 2014 година на Сметкоплана на бюджетните 
организации, 

- ДДС № 13 от 2013 година на Министерство на финансите относно 
Единна бюд9жетна класификация за 2014 година, 

- Указанията дадени с ДДС № 20 от 2004 година на МФ, които не 
противоречат на ДДС № 14 от 2013 година на МФ,  

- Указанията дадени с ДДС №05/30.09.2016г. на МФ относно 
начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи в 
бюджетните организации, 

- Други указания дадени от МФ в периода 2004 до 2021 година , които 
не противоречат на ДДС № 14/2013г. 

- Счетоводна политика на община Белово, 
- Заповеди на кмета на община Белово и Решения на Общински съвет 

Белово. 
 
 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНА БЕЛОВО 
 

Община Белово е основна административно-териториална единица, в която се 
осъществява местното самоуправление и е юридическо лице по силата на чл.14 от 
Закона за местно самоуправление и местна администрация.„ 

Като икономически субект/предприятие/ и в качеството си на орган на местната 
власт Общината извършва определени действия и доставки,  регламентирани в 
нормативни актове и наречени „основна дейност“ По смисъла на счетоводната 
политика на Общината услугите или действията, които общината извършва във връзка 
с основната си дейност се определят, когато е изпълнено едно от следните условия: 

1. Извършени са на основание задължение, определено с нормативен акт, 
2. За тях е определена такса с нормативен акт, 
3. Не могат да се извършват от търговец, освен ако това не му е вменено със 

закон, 
4. Са безвъзмездни.  

От друга страна Общината извършва и действия и доставки, свързани с независимата 
икономическа дейност на останалите предприятия в страната. Те са обект на данъчно 
облагане , съгласно чл. 248 от Закона за корпоративното подоходно облагане и 
обхващат „стопанската дейност“ на Общината. Тя /стопанската дейност / по смисъла на 
счетоводната политика на Общината включва всички услуги и действия,  които не са 



основна дейност и които Общината извършва във връзка със сделки по чл.1 от 
Търговски закон. 
 Годишния финансов отчет на общината за 2020 година е одитиран от Сметната 
палата. Окончателният одитен доклад №0400203021 съдържащ квалифицирано 
мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на община Белово за 2019 
година е с изх.№ 07-02-2535/17.12.2021 година.   
 

Към Община Белово има три  второстепенни разпоредители с бюджетни 
кредити,чрез въвеждане на системата на делегираните бюджети във всички общински 
училища: 
           1. СУ „Александър Пипонков  - Чапай”  град Белово, 

2. ОУ „Отец Паисии” с.Менекьово ,      
3. ДГ „Щурче“град Белово.    
 
С Решения № 202 и 203 /25.01.2021 год. на Общински съвет-Белово и издадени 

Заповеди от 2021 година  на Кмета на Община Белово са определени правата и 
отговорностите на Директорите на общинските училища и директора на Детска градина 
„Щурче“ град Белово  прилагащи системата на „делегираните бюджети”, като 
разпоредители с бюджетни кредити от втора степен.  

 
Община Белово има бюджетна, сметка за средствата от Европейския съюз и  

сметка за „Други сметки и дейности”. Счетоводната отчетност е организирана м 
следните отчетни групи: 

- „Бюджет”- Включва активите, пасивите, приходите и разходите произтичащи, 
свързани или обслужващи дейност на общината в т.ч. бюджет на 
първостепенния разпоредител с бюджет и бюджетите на второстепенните 
разпоредители с бюджет. 

- „Сметки за средства от Европейския съюз”- обхваща отчитането на 
средствата, свързани с европейското финансиране по проекти по оперативни 
програми в общината. Тази отчетна група обобщава информацията от 
предвидените две отделни оборотни ведомости – „СЕС – администрирани от 
Национален фонд“ и „СЕС – администрирани от Разплащателна агенция към 
ДФ „Земеделие“. 

- „Други сметки и дейности“ включва всички отчетни позиции, които не са 
обхванати в горните групи, като операциите и наличностите по набирателните 
сметки и всички отчетни позиции, за които може да се приеме, че не са 
свързани  текущата дейност или със СЕС на  общината.  Тук се отчитат 
чуждите средства, поучени по набирателни сметки – депозити, гаранции и 
други. В отчетна група „Други сметки и дейности“ се признават балансово, 
капитализират дълготрайните материални активи, които при придобиването 
им са отчетени като разход в отчетни групи „Бюджет“ и „СЕС“. 

Тези групи от отчетна гледна точка  се разглеждат, като независима една от 
 Друга въпреки, че в крайна сметка идентифицираните по тях активи и пасиви, приходи 
и разходи са в рамките на Община Белово. 
Това структуриране на счетоводната информация следва същата схема и логика 
залегнали в отчетите за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския 
съюз. 

 Подведомствените разпоредители с бюджетни кредити на Община Белово имат 
открити бюджетни сметки. Второстепенните разпоредители, участващи по програми от  
НФ-Кохезионен и структурни фондове нямат извънбюджетни сметки за тези средства.  



През месец март 2021 година община Белово с Решение № 237/26.03.2021 год. 
на ОбС Белово  бе определена съгласно ЗПБ община във финансово затруднение. 
Изготвен бе три годишен финансов план за финансово оздравяване на общината, 
приет с Решение № 259/25.06.2021 година от ОбС Белово, който бе изпратен до 
Министерство на финансите. 

За 2021 година община Белово е отново община във финансово затруднение т.с. 
са налице условията на чл.130А , ал.1  от Закона за публичните финанси: 
 

- Наличните към края на годината задължения за разходи по 
бюджета на общината надвишават 15 на сто от средногодишния 
размер на отчетените разходи за последните 4 години; 

- Наличните към края на годината просрочени задължения по 
бюджета на общината надвишават 5 на сто от отчетените за 
последната година разходи на общината; 

- Осредненото равнище на събираемост на данъка върху 
недвижимите имоти и данъка върху превозните средства е под 
осреднената събираемост на двата данъка за всички общини, 
отчетена за последната година; 

- Съотношение на плащанията по общинския дълг към 
средногодишния размер на собствените приходи и изравнителната 
субсидия за последните 3 години / над 15%/.  

 
Счетоводната политика на Община Белово е съобразена с изискванията на : 
1. Закона за счетоводството, 
2. ДДС №20/2004год. на МФ, 
3. Сметкоплана на бюджетните предприятия за 2021г., 
4. Единната бюджетна класификация за 2021г. 
5. И други нормативи. 

 
Счетоводната политика е разработена върху основните принципи на 

 счетоводството: 
- Действащо предприятие – предприятието е действало и ще остане такова в 

 предвидимото бъдеще, 
-  Текущо начисляване – приходите и разходите произтичащи от сделки 

  събития се начисляват в момента на тяхното възникване независимо от момента на 
получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и са 
включени във финансовите отчети за периода, за които се отнасят. 
 
 Спазването на правилата за счетоводното отчитане е предпоставка за 
достоверно съставяне на годишния финансов отчет на община Белово.  
 Счетоводното отчитане на начислена и касова основа на стопанските операции в 
общината има своя специфика, която намира израз при: 

- Коректно осчетоводяване на стопанските операции на начислена основа по 
счетоводните сметки в съответствия с Индивидуалния сметкоплан на община 
Белово. 

- Коректно отразяване на стопанските операции на касова основа по 
параграфи от ЕБК. 

- Прилагане на взаимовръзките между счетоводните сметки и параграфите. 



- Спазване на правилата на финансово отчитане, определени от Дирекция 
„Държавно съкровище“ към МФ, които са съобразени със счетоводните 
стандарти. 

- Коректно отчитане на операциите, свързани с европейското финансиране . 
  
  

 
По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 2: 
 
Материалите и стоките при придобиване се оценяват по доставна стойност. 

Продукцията при придобиване се оценява по себестойност. Безвъзмездно получените 
материали се оценяват по справедлива цена. 

При потребление на материалните запаси е избран препоръчителния подход-
изписват се по метода първа входяща-първа изходяща стойност. 

Вложените материални запаси в употреба се изписват на разход по дебита на 
сметки 601 срещу кредитиране на сметките от раздел 3. 

За целите на контрола и отчетността, изписаните на разход  автомобилни гуми и 
другите резервни части за МПС, постелния инвентар и работното облекло се завеждат 
задбалансово по материално-отговорни лица. 

Към 31.12.2021 г. е извършен преглед на материалните запаси. Не е установена 
разлика между нетната реализируема стойност и доставната стойност  и не е 
извършвана преоценка по реда на НСС2-Отчитане на стоково-материалните запаси. 
Началното салдо на 01.01.2021  година е 82 960,33 лв 
Крайното салдо на31.12.2021 година е  95 880.02 лв  

 
По отношение на касовата отчетност: 
 
Касовите потоци и наличности за 2021 година са отчетени чрез прилагането на 

ЕБК, утвърдена от Министъра на финансите.  
В отчета за касово изпълнение на бюджета , сметка за средствата от 

Европейския съюз и  сметки за чужди средства чиято форма и съдържание е утвърдена 
от МФ, са отразени паричните потоци и наличности по текущи и депозитни сметки. 

Преоценките на наличности на парични средства по валутните сметки не са 
отразени в отчета за касово изпълнение на бюджета в частта на изменението на 
паричната наличност ,поради липса на такава. 
 Касовите плащания за придобиване на активи и външни услуги се класифицират 
по съответните параграфи на ЕБК като ДДС и акцизите, начислени му от съответните 
доставчици, също се отразяват по съответните параграфи за отчитане за закупените 
активи и външни услуги. Получаването на парични суми от ДДС по извършени 
продажби на активи и услуги се отчитат по съответния приходен параграф. Преводът 
на дължимия ДДС по сметката на ТП  на НАП Пловдив се отчита със знак “минус” по 
приходния параграф 37-01. 
 Платеният от Община Белово данък върху приходите от стопанска дейност се 
отразява в намаление на приходен параграф 37-02 – 3 096,63 лв. 
 При възстановяване на надвнесени касови приходи сумите се отразяват в 
намаление на съответния приходен подпараграф от ЕБК, по който първоначално са 
били отчетени постъпилите суми. Когато не може еднозначно да се определи 
подпараграфа, възстановените суми се отнасят по този параграф от действащата ЕБК, 
по който е следвало да се отчете постъпването на тези суми. 



 При възстановени касови разходи сумите се отразяват в намаление на 
съответния разходен подпараграф от ЕБК и съответния код на дейност, по който 
първоначално са били отчетени изплатените суми. В случай, че не може еднозначно да 
се определи подпараграфа или кода на дейността, по който първоначално са били 
отчетени изплатените средства, получените суми се отнасят по подпараграфа и 
дейността от действащата ЕБК, по който е следвало да се отчете извършването на 
разхода. 
 При закупуването и продажбата на стоки и продукция, и др.подобни дейности 
касовите потоци се отчитат на нетна база по приходен параграф 24-04. Текущите 
разходи за такива дейности и придобиването на дълготрайни активи се отчитат по 
съответните разходни параграфи на ЕБК.Отчитането на начислена основа на 
разходите и приходите от тези дейности се извършва на брутна основа-разходите се 
отчитат по съответните разходни сметки, а приходите от продажбите се отразяват по 
съответните приходни сметки от СБП. Останалите касови приходи, които подлежат на 
отразяване по приходен параграф 24-04, се отчитат на брутна основа. 
 Към 31.12.2021г. не са отразени преводи в процес на сетълмент. 
 Когато в сметката за чужди средства са преведени суми като, гаранция по 
доставката на активи и услуги .преводът по захранването на такава сметка се отнася 
по съответния параграф от ЕБК, по който следва да се отчетат закупените активи и 
услуги. В случай, че сумата се връща обратно в бюджета поради неспазване на 
условията по договора, възстановяването се отчита в намаление на същия параграф 
от ЕБК. 

Поради  неизпълнение на приходната част на бюджета и за осигуряване 
на касовия дефицит,  общината е ползвала временен безлихвен заем от 
набирателната сметка за„Чужди средства“ в стопанска област „Бюджет“в 
размер на  663 605,26лв.  

Видно  справка за състоянието на общинския дълг към 31.12.2021 година  
просрочени са два броя кредити: 

1. По договор № 9277/2013  за дългосрочен инвестиционен дълг от 
 ПУДООС просроченото задължение е  в размер на 220 760 лв. Към 31.12.2021 
година след проведени консултации с ръководството на ПУДООС се подписа  
споразумение за разсрочване , което общината спазва. 

2. По писмо 0800118 на Министерство на финансите е получен 
 дългосрочен кредит за финансово оздравяване. Срока на дълга бе 01.12.2019г. 
и задължението е  в размер на 173 112 лв. Неизпълнението е поради 
неизвършени продажби заложени в Плана за финансово оздравяване. През 
2021 година ни е отпуснат нов кредит , с който рефинансирахме този кредит 
ведно с цялата целева капиталова субсидия за 2021 г. 

 
 
 

 По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 8: 

 

1. Отчитането на разходите е организирано по функции, групи, дейности и параграфи на 

Единната бюджетна класификация. Същевременно разходите се отразяват по сметките за 

отчитане на разходите по икономически елементи. 

Разходите се отчитат чрез метода на текущо начисляване - за периода, през който са 

възникнали, независимо дали е извършено плащане. 

2. Вътрешните разчети по прехвърляне на активи и извършване на доставки в рамките на 

една и съща отчетна група между отделните подведомствени структури на Община Белово се 



осчетоводяват по сметка 4500.В края годината  съгласно промените в Счетоводната политика на 

Община Белово сметка 4500  е 0  

За прехвърлянето на активи в рамките на Община Белово между различните отчетни 

групи се използва сметка 760. 

3. Грешки, произтичащи от неотчетени активи и пасиви или от отчетени 

несъществуващи активи и пасиви, са отразени чрез съответните сметки от групи 69 и 79 на 

СБП.  

4. Поетите ангажименти от Община Белово и нейните поделения по договорни 

отношения се отразяват по сметка 9200. 

5. Начислени са  и преведени субсидии на организациите с нестопанска цел – Читалища 

и спортни клубове. 

6. Стойността на отчетеното незавършено строителство е по сметка 2071 незавършено 

строителство ,производство и основен ремонт в бюджета е 547 746,00 лв. 

Поетите ангажименти от Община Белово и нейните второстепенни разпоредители  по 

договорни отношения се отразяват в сметка 9200 Поети ангажименти за разходи и съответно 

сметките от група 98. Новите задължения се отразяват по сметка 9860. Км 31.12.2021 година 

поетите ангажименти за разходи са 4 262 142.84 лв. 

 

По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 10,  

 

Не са идентифицирани и установени коригиращи и некоригиращи събития към 

31.12.2021 година.  

 

По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 12: 

 

1. Начисленият  данък върху приходите на бюджетните предприятия съгласно чл.248 от 

 ЗКПО за 2021 г. е внесен в размер на 3 013 лв/В т.ч. начислен данък за 2021 година 3 096,63 лв./ 

 

По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 13: 

 

През 2021 година няма структурни промени по отношение на 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Основно училище 

с.Сестримо , считано от 01.09.2020 година е закрито. Приемник на училището е 

СУ „Александър Пипонков - Чапай“ град Белово. 

 
По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 16: 

 

Първоначалното признаване на ДМА се извършва в съответствие с изискванията на НСС 

16-ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. Като ДМА се класифицират и признават само 

активи, които отговарят на критериите в стандарта и съгласно приетата счетоводна политика са  

със стойностен праг 792 лева без ДДС или 950 лв с ДДС. За компютърните конфигурации 

прагът е 500 лева без ДДС. 

В зависимост от начина на придобиване, първоначалното оценяване на дълготрайните 

материални активи се извършва при спазването на разпоредбите на т.4 от НСС 16: 

-при покупка-по цена на придобиване и всички преки разходи 

      -създадени от предприятието-по себестойност  

     -получени в резултат от безвъзмездна сделка-по справедлива цена 



    Текущо през годината при придобиване и отписване на ДМА под каквато и да било 

форма не е използвана директна кореспонденция със сметките за собствения капитал /сметките 

от групи 10-13 от СБП/. 

Община Белово е приела препоръчителния подход при оценка на ДМА  след 

първоначалното признаване. 

През 2021 г. в Община Белово не е  извършена замяна на общинско имущество и на 

право на строеж съгласно изискванията на т.16.17 от ДДС 20 от 14.12.2004 г.  

През 2021 година са начислени амортизации съгласно Амортизационната политика на общината 

,която е част от счетоводната . Амортизационната политика на община Белово е разработена в 

съответствие с ПМС № 380/29.12.2015г, СС №4 Отчитане на амортизациите, указанията на МФ 

дадени с ДДС№ 5/30.09.2016г. Начисляването на амортизацията започва от месеца , следващ 

месеца, в който амортизируемият актив е придобит или въведен в експлоатация. Начисляването 

на амортизацията се преустановява от месеца, следващ месеца, който амортизируемият актив е 

изведен от употреба, независимо от причините за това. Амортизации се начисляват в отчетната 

група /стопанска дейност „Бюджет”и отчетна група „Други сметки и дейности”. Не се 

начисляват амортизации в отчетна група „Сметки за средства от ЕС /СЕС/”  

„Чужди дълготрайни активи са 450 158,4 лева в т.ч. при СУ „Ал..Пипонков-

Чапай“ 402 156 лв /автобус/ и при общината 48 002.40лв /безвъзмездно управление на 

находище „минерална вода – Белово по Решение  №46/2019 на Министъра на околната 

среда и водите/. 

В ГФО за 2021 година  е отразено , че    отчетната стойност на напълно 

Стойността на ползваните дълготрайни материални активи по сметка 9110 

амортизираните дълготрайни материални активи по групи, е  408 110,98 лв  както 

следва: 

- По сметка 2039 други сгради е 119 359. 04 лв на 13 броя активи, 

- По сметка 2041 Компютри и друго хардуерно оборудване е 85 044,32 лв  на 

 45 броя активи, 

- По сметка 2049 Други машини, съоръжения и оборудване е 203 707,62 лв на  

6 броя активи,  

   

В изпълнение на изискванията на ДДС 05/2016 година за начисляване на 

амортизации на нефинансовите дълготрайни активи е утвърдена Амортизационна  

политика на община Белово, в сила от 01.01.2020 година. През 2019 година е направена 

корекция на 2017 и 2018година в резултата на което и балансовата стойност е 

променена и намалена.Балансова стойност в ГФО за 2019 г е отчетната стойност 

намалена с начилената амортизация. 

През 2021 година амортизациите се начисляват в съответствие с нормативните 

изисквания. 

 Община Белово е предоставила за ползване сгради на бюджетни организации- 

АСП ,  РСЗ – Септември и на Центъра за спешна медицинска  помощ – Пазарджик, за 

които е начислила приписани приходи в размер на 23 832,53 лв 

 

 

  

 

 

  

По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 17: 

 

Към 31.12.2020 г.  Община Белово няма задължения по договор за финансов лизинг .  



В изпълнение на т.17.15 от ДДС20/2004 г. са изпратени писма до бюджетни предприятия, 

на които Община Белово е предоставила активи за безвъзмездно право на ползване. Същите са 

осчетоводени по сметки 7682 и 7189.  

 

 По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 18: 

 

 Община Белово отчита всички приходи в съответните сметки на раздел 7 на СБП. 

Конкретизирана е  отчетността на приходите на касова и начислена основа за всички 

подведомствени разпоредители, на които не са делегирани права да реализират собствени 

приходи. Съответните сметки от раздел 7 не се ползват от второстепенните и третостепенни 

разпоредители при получени дарения, помощи, директни трансфери от други първостепенни 

разпоредители.  

Приходите от такси по чл.72 от ЗМДТ се отчитат на начислена основа  

    Приходите от дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми се отчитат като 

приход в момента на получаването им по кредита на сметките от група 74. Когато се налага 

възстановяването на тези суми поради неусвояване или неспазване на клаузите за дарения, 

връщането се отчита по дебита на сметките от група 74. Преписаните приходи за отдадени 

безвъзмездно  ползване на активи са на стойност 23 832,53 лв – от Агенция по заетостта, 

Агенция соц. подпомагане и Спешна помощ. 

 Не се отчитат , като приходи, а като разчет събраните суми от: 

1. Консумативни разходи , събрани от наематели, 

2. Временно получени гаранции за участие в обществени поръчки, 

3. Временно получени депозити за участия в конкурси или търгове, 

4. Други чужди средства . 

 

По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 19: 

 

Доходите на персонала  се осчетоводяват съгласно изискванията на НСС 19-Доходи на 

персонала. 

Възнагражденията на персонала в Община Белово и нейните поделения се получават на 

два пъти-през текущия месец до петнадесето число се изплаща аванс, а ведомостите за заплати 

се изготвят и изплащат до пето число на следващия месец. 

Разходите за провизии за персонал се начисляват само в края на отчетната година като се 

извършва анализ и оценка на обхвата на отпуските, равнището на заплатите и период на 

ползване на отпуските, структурата на персонала и очаквания брой дни и персонал, който ще ги 

ползва през следващата година. Подлежащата на начисляване сума на разходите за провизии 

включват очакваните разходи за отпуските и припадащите се върху тях вноски за ДОО, ДЗПО и 

здравно осигуряване за сметка на работодателя на база на размерите и съотношенията, 

приложими през следващата година. Начислената сума се сторнира в началото на следващата 

отчетна година изцяло и наведнъж.  През 2021 г. в Община Белово са начислени провизии 

за персонала в размер на 165 319,07лв. 

  

По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 21: 

 

Отчитането на сделките в чуждестранна валута се извършва в съответствие с 

изискванията на НСС 21- Ефекти от промените във валутните курсове. През 2021 година 

община Белово няма сделки в чуждестранна валута. 

 

  

По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 24: 



 

 Мажоритарни дялове и акции в предприятия в страната: 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ, 

ПРАВНА ФОРМА 

 

СЕДАЛИЩЕ ПРОЦЕНТ НА 

ДЯЛОВО 

УЧАСТИЕ 

 

    

1. 1.З Зелено строителство ЕООД Белово 100 

3. Медицински център Белово 100 

4.  Белфарм  Белово 100 

5. ДДМСГ Белово 100 

6. Вестник Зов Белово 100 

    

    

9. 

 

„Белово 2014 „ ЕАД Белово 100 

 Дялове и акции в асоциирани предприятия в страната: 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ, 

ПРАВНА ФОРМА 

 

СЕДАЛИЩЕ ПРОЦЕНТ НА 

ДЯЛОВО 

УЧАСТИЕ 

 

1. Автобусни превози Белово 20 

2.  “Ес ейч ар турист къмпани АД Белово 20 

 

   

 Други дялове и акции в предприятия в страната: 

№ НАИМЕНОВАНИЕ, 

ПРАВНА ФОРМА 

 

СЕДАЛИЩЕ ПРОЦЕНТ НА 

ДЯЛОВО 

УЧАСТИЕ 

лв 

1. Агрима  София 2 780 лв 

2. Многопрофилна болница за активно 

лечение МБАЛ Пазарджик  

Пазарджик 39 053 

    

 

   

 По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 28: 

 

 За отчитане на дяловете и акциите в контролирани лица-търговски дружества се използва 

сметка 5111,5113 и 5114  

  

 По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 36: 

 

 През 2021 г. в Община Белово не са начислени провизии за несъбираемост на вземания 

от  наеми и други разчети. 

  

По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 37: 



 

 През 2021 г. в Община Белово са начислени провизии за персонала . 

 

По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 38: 

 

Първоначалното признаване на нематериалните активи се извършва в съответствие с 

изискванията на НСС 38-Нематериални активи. Възприетият стойностен праг на същественост 

от Община Белово е 950  лв. Нематериалните активи със стойност под 950 лв. се изписват на 

разход към момента на тяхното придобиване. 

Програмните продукти се признават балансово като нематериални активи независимо от 

стойността, на която се придобиват. 

 

Община Белово прилага препоръчителния подход при оценка на нематериални активи 

след първоначалното признаване. 

  

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

 

 Към 31.12.2021 г. в Община Белово е извършена инвентаризация  на активите и пасивите  

съгласно Заповед на Кмета на Община Белово на основание на чл.22 от Закона за 

счетоводството и вътрешната наредба за инвентаризация на активите и пасивите на Община 

Белово  

Резултатите от инвентаризацията се отразени в регистрите на поделенията и на Община 

Белово. 

    Извършен е анализ на балансовите вземания и задължения  и са установени просрочени 

вземания и задължения , които са осчетоводени задбалансово. Просрочените задължения към 

доставчици са в размер на 804 972,01 лв , просрочените задължения към заеми са в размер на 

393 871,56 лв в отчетна група „Бюджет“. Същите са отразени задбалансово по съответните 

счетоводни сметки.    

  

Същите се равняват със справките по касовия отчет по дейности и по параграфи на ЕБК. 

 

Община Белово има утвърдена счетоводна политика, утвърден индивидуален сметкоплан 

и  система за финансово управление и контрол. 

 

 

Зам.кмет и и.д. гл.счетоводител:    КМЕТ: 

                   /Ненка Тодорова/                                   /инж.Костадин Варев/ 


