ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА КЪМ 30.09.2016г.

При съставянето на настоящия финансов отчет на Община Дупница са
спазени изискванията на:
 Закона за Счетоводството;
 Закон за публичните финанси и др. нормативни актове
 методически указания на Министерство на финансите дирекция
“Държавно съкровище”;
 Счетоводна политика на община Дупница
 ДДС № 20/2004 г.,ДДС № 03/31.03..2016г.,ДДС №14/30.12.2013
г.ДДС № 08 от 2014г., ФО № 01 от 2015 г.,ДДС № 05 от 2015 г.
ДДС№06/30.09.2016г.,
Формата, редът, начинът и сроковете за изготвяне, представяне и
публикуване на годишните и междинни финансови отчети на бюджетните
организации се определят от министъра на финансите съгласно чл. 164 от
ЗПФ.
Община Дупница спазва обособеното отчитане и изготвяне на отделни
оборотни ведомости в три отчетни групи: Бюджет, Други сметки и дейности,
Средства от европейския съюз.
В тази връзка са изготвени отделни оборотни ведомости както следва:
-“NF-KSF-TRIAL-BAL”- в която са отчетени средствата по програми от
Структурните фондове на Европейския съюз и произтичащите от тях приходи,
разходи, трансфери, активи и пасиви и задбалансови позиции по реда,
предвиден за отчитане съгласно приложимите разпоредби на писма на МФ
ДДС 06/2008 г. и ДДС 07/2008 г.
-“RA-TRIAL-BAL”- в която са отчетени получените средства от
разплащателна агенция към ДФ “Земеделие” .
-“DES - TRIAL-BAL”- в тази таблица са отчетени средства по програми
за трансгранично ,транснационално и междурегионално сътрудничество /ТГС/.
- „DMP- TRIAL-BAL“- средства по други международни програми.

- в консолидирания финансов отчет в отчетна група “Бюджет” е отчетена
дейността на Общината, като първостепенен разпоредител с бюджет, така и
всички 33 второстепенни разпоредители с бюджети към нея.
- стопанска група “Други сметки и дейности”-в тази група са обособени
освен сметки за чужди средства, така и ДМА, изписани като разход в група
“Бюджет” и “СЕС” при придобиването им.
Общината е изготвила справка за възстановените средства до 31.01.2016
г. по сметка на централния бюджет, предоставени на общините за 2015г. по
реда на наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за
автомобилните превози. Сумата е в размер на 5 861лв. като 5 678 лв. са
субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози
и
компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за ветерани от
войните, военноинвалиди и военнопострадали, деца до 7 навършени години и
от 7 до 10 навършени години, учащи и възрастни граждани 183лв.
В съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и
контрол в публичния сектор за осъществяването на финансово управление и
контрол във всички структури, дейности и процеси за гарантиране
съответствието на консолидираните данни с данните от счетоводните системи
на второстепенните разпоредители с бюджети бяха изпратени писма до всички
второстепенни разпоредители .
Изменението на основните активи и пасиви към 30.09. 2016 година е
както следва:
- В отчетна група “Бюджет”- към 30.09.2016г.
са приключени
краткосрочните и дългосрочния заем по „ФЛАГ”. Поет е дългосрочен общински
дълг /Решение № 104 от 2016г. на ОбС гр. Дупница/, чрез емисия на общински
облигации. Основната цел за усвояване на средствата от заема е
рефинансиране на вече поетият дълг по пет договора към Фонд “ФЛАГ” и
облигационен заем с ISIN код на емисията – BG2100003149. Дългът е поет в
условията на частно пласиране, чрез издаване на емисия общински облигации,
записани в Централен депозитар АД под номер ISIN код BG2100013163.
Облигационер по емисията е Уникредит Булбанк АД със 100% от записаните
ценни книги. Администрирането на емисията ще се извършва от Централен
депозитар АД. Условията по емисията са следните:
- Записани облигации: 4 740 броя, с номинал 1000 лева всеки.
- Размер на дълга: 4 740 000 лева.
- Валута на емисията: лева.
- Срочност на емисията: 96 месеца, с краен падеж на 25.07.2024 г.
- Погасяване на емисията: на 16 равни вноски (главница), всяка по
296 250 лева, платими на 25 число през месеците февруари и август,
като последното плащане е на 25.07.2024 г.
- Лихвени условия: плаващ лихвен процент, сбор от 3 месечен Софибор
(0.143% към м. юли 2016 г.), плюс 2.35% годишно, изчислени на базата
на проста лихва за отделните периоди между плащанията, при лихвена
конвенция ISMA (ACT/ACT).
- Обезпечение на емисията: особен залог в размер на 120% от
настоящи и бъдещи парични вземания от местни приходи и обща изравнителна
субсидия, постъпващи по бюджетната сметка на Община Дупница.
Във връзка с необходимостта от финансиране на предоставяне на
публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временни
касови разриви по бюджета на общината, е поет краткосрочен - овърдрафт
кредит /Решение на ОбС гр. Дупница
№50/15.04.2016г./, при следните
параметри:
- Размер на краткосрочния дълг 500 000.00 лева.

- Срок на издължаване – окончателно до 12 месеца от датата на
подписване.
- Усвояване – многократно в срок до 12 месеца от датата на договора за
кредит, като правото на общината да усвоява средства от овърдрафта в
рамките на договорения размер и краен срок за усвояване, се възстановява с
всяка издължена по него сума/21.04.2017г./.
- Лихвени условия - до 1 месечен СОФИБОР плюс максимална надбавка
до 5% годишно, плащани ежемесечно при ползван ресурс.
- Погасяване – текущо погасяване със собствени средства от местни
приходи.
Заприходени са Актове за общинска собственост / прилежащи към сгради
земи/ на стойност 953 451.10лв. и Актове за общинска собственост /други
сгради/ с 611 499.60 лв. Закупен е товарен автомобил за дейност „Чистота” на
стойност 20 000 лв. Осчетоводените по сметка 2071 средства в размер на
563 232.27лв. са от фактурирани СМР-та за:
- Изграждане на допълнителен навес на зеленчуков пазар в гр. Дупница,
- Проектиране и изграждане на трафопост за Многофункционална
спортна зала „Марек“, както и външни връзки и допълнителни СМР на
Многофункционална спортна зала „Марек“
- Изграждане на пристройка към основната сградата на ОУ „Евлоги
Георгиев” - Зала за хранене и многофункционална зала за извънкласни
дейности.
Към 30.09.2016г. просрочените задължения към доставчици възлизат на
3 119 719 лв., а просрочените вземания от наеми са в общ размер на 347 409
лв.
Поети са задължения по договори в размер на 1 335 657.61лв., а са
фактурирани 627 169.42лв. - краткосрочните вземания от клиенти по сметка
4110 на общината са в общ размер на 1 273 223 лв.
- Дългосрочните държавни ценни книжа към 30.09.2016 г. са в общ
размер на 4 740 000лв. по кредита на сметка 1521
Краткосрочните заеми на общината са в размер на 499 723лв. по
сметка 1621.
- В отчетна група “ Средства от европейския съюз”:
- В раздел „Нематериални дълготрайни активи“ - в отчетна група
Средства от Европейския съюз в сметка 2101 - бяха заведени НДМА на
стойност 52 005.00 лв., закупен е специализиран лек автомобил на стойност 59
520.00лв. необходим за специфичните потребности на потребителите
ползващи услугите по проект „Независим живот“, също така е извършен и
текущ ремонт на помещение на стойност 44 972.40 лв. Целта на ремонта е
подобряване и приспособяване на материалната база към нуждите на
потребителите.
- В отчетна група „Други сметки и дейности“ се отчитат чуждите
средства които основно са депозити по договори на общината с различни
контрагенти, гаранции по изпълнение на договори, средства по § 4 от Закона за
земеделските земи.
При текущото счетоводно отчитане стопанската операция или събитие
се осчетоводява само в една отчетна група. При наличие на операция или
събитие, засягащи едновременно две отчетни групи се вземат отделни
счетоводни статии в рамките на засегнатите групи.

През 2016 г. за всички отчетни групи се прилага Сметкоплана на бюджетните
организации и Единна бюджетна класификация утвърдена от Министерство на
финансите.
Участие на община Дупница в търговски дружества:
- Сметка 51111 - “Мажоритарни дялове и акции в предприятия в
страната”
- МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД гр.Дупница -100%
- “Ученически столове” ЕООД- гр.Дупница -100%
- “В И К”-ДУПНИЦА ЕООД - 100%
- “ГУМ”ДУПНИЦА - 100%
- “Финансово счетоводна къща-Дупница” ЕООД - 100%
Сметка 5113 - “Дялове и акции в асоциирани предприятия в
страната”
- “Евробазар Дупница“ АД - 20%
- „Регионално дружество за заетост по безработни - Развитие” ООД гр.Дупница 20%
- “Дупница регистър имоти” АД 49%
Сметка 5114 - “Други дялове и акции в предприятия в страната”
- “МБАЛ-Д-Р Н.Василев”АД - гр.Кюстендил - 15,33%
- “Медицински център „Д-р Н.Василев”АД - гр.Кюстендил - 15,33%

Състояние и изменение на приходите и разходите на община
Дупница към 30.09.2016г.
Приходи:
Първоначалния бюджет на общината за 2016 г. е приет с Решение № 6
от 29.01.2016г. на Общинския съвет в общ размер по приходната и разходната
част – 23 766 991 лв. Към 30.09.2016г. уточненият годишен бюджет е в размер
на 24 079 608лв., в т.ч. 13 293 516лв. Делегирани държавни дейности, 10 383
692лв. Местни дейности и Дофинансиране в размер на 402 400лв. Като общото
изпълнение на бюджета през деветмесечието на 2016г. е в размер на
16 343 590лв. или 67.87% от уточнение годишен план.
По видове приходи изпълнението е както следва:
Общо държавните приходи , при уточнен годишен план 13 293 516 лв. са
изпълнени в размер на 9 713 305лв. или 73.07%. Местните приходи по уточнен
годишен план са в размер на 10 786 092лв., а изпълнението е 6 630 285лв. или
61%.
А/Имуществени данъци-при план за годината 2 198 000 лв. изпълнение
1 810 547лв. или 82.37%.

Б/ Неданъчни приходи и приходи от такси-при план в размер на 1 341
000лв. са изпълнени в размер на 892 596 лв. или 66.56%.
В/ Приходи и доходи от такси са планирани средства в размер на
2 933 000лв., а са изпълнени 2 070 480лв. или 70.59%.
Г/ Приходи от продажби на нефинансови активи и ДМА – при план за
годината 800 000лв. са изпълнени 179 273лв. или 22.41%.
Д/ Приходи от концесии – при план за годината 60 000лв., е изпълнена в
размер на 27 981лв. или 46.64%.
Е/ Приходи от централния бюджет и трансфери за местни дейности – при
план 2 949 966лв. е изпълнен в размер на 2 031 234лв. или 68.86%.
Ж/ Операции с финансови активи, заеми, финансиране на дефицита, към
30.09.2016г. отчета на операциите с финансови активи, заеми и друго
финансиране за местни дейности е в общ размер на 321 389лв., при уточнен
годишен план 213 874лв.
Разходи:
Делът на отделните видове разходи по бюджета на община Дупница към
30.09.2016 г. като в местни дейности са включени тези с дофинансиране от
общински приходи към общите разходи е както следва:

№
1
2
3
4
5
6
7

Държавни дейности

Местни дейности

Изпълнение
в лева

%

Изпълнение
в лева

%

7850920

80.82

1262249

19.07

1236037
55612

12.73
0.57

4021016
-

60.65
-

78562

0.81

30824

0.46

161000

1.66

837620

12.63

207099

2.13

113420

1.71

Останали разходи

124075

1.28

365156

5.51

Общо:

9713305

100.00

6630285

100.00

Наименование
Заплати, др. възн-я и
осигурителни вноски
Издръжка
Стипендии
Помощи (карти, издр.
деца)
Капиталови разходи
Субсидии на организ.
с нестопанска цел

Изразходваните средства за Капиталови разходи към 30.09 2016г. са в
размер на 1 460 567лв.както следва:
- от собствени средства 574 101 лв.
- от преходен остатък
23 436лв.
- от ПУДОС
160 999лв.
- от Държавния бюджет240 084лв.
- от Европейски средства
със съответно съфинансиране
461 947лв.
Прилагана счетоводна политика в община Дупница
Счетоводната политика се определя като съвкупност от принципи,
изходни положения, концепции, правила, бази и процедури, възприети от
предприятието за отчитане на неговата дейност и за представяне на
информацията във финансовия отчет. Счетоводството на Община Дупница се

осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с изискванията
на Закона за счетоводството при спазване на следните основни счетоводни
принципи, определени в чл.4 ал.1 от Закона за счетоводството:
 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; предприятието няма нито
намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали
обема на своята дейност - в противен случай при изготвянето на
финансовите отчети следва де се приложи ликвидационна или друга
подобна счетоводна база;
 предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и
очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на
стопанските операции с цел получаване на действителен финансов
резултат;
 съпоставимост между приходите и разходите, като разходите, извършени
във връзка с определена сделка или дейност, да се отразяват във
финансовия резултат за периода, през който Общината 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 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;
Община Дупница осъществява счетоводството на основата на
документалната обоснованост на стопанските операции и факти, като спазва
изискванията за съставянето на документите съгласно действащото
законодателство. Възприетият стойностен праг на същественост от Община
Дупница е 700 /седемстотин/ лв. НМДА със стойност под 700 лв. се изписват на
разход към момента на тяхното придобиване.
Политика на текущия бюджет:
Общината финансира текущите си разходи с текущи приходи. Текущите
разходи не могат да се финансират с дълг и с еднократни приходи.
Инвестиционна политика
Инвестиционната политика на общината се обсъжда и приема от
общинския съвет с оглед достигането на стратегически цели на общината и
съдържа описание на всеки капиталов проект, неговата стойност, начин на

финансиране, както и оценка на бъдещите текущи разходи след въвеждането
на проекта или актива в експлоатация.
Инвестиционната програма се актуализира заедно с приемането или
актуализирането на текущия бюджет.
Политика на общинския дълг
Общината провежда консервативна финансова политика с оглед на
осигуряване на стабилно и добро финансово състояние в краткосрочен и
дългосрочен аспект.
Спазване на други изисквания
Формата и съдържанието на финансовите отчети са утвърдени с
указания за годишното счетоводно приключване с нормативни документи от
Министерство на финансите и същите се прилагат в общината.
Всички операции и събития, които имат ефект върху нетните активи, се
отчитат чрез съответните записвания по сметките от раздел 6 и 7 от СБО.
Поети ангажименти, изпълнение и налични към 30.09.2016 г.
На основание ДДС № 04/01.04.2010 г. са осчетоводени поетите
ангажименти на Община Дупница в общ размер на 2 137 001лв. както следва:
-поети ангажименти за периода от 01.01.2016г. до 30.09.2016г. в общ
размер на 1 134 388лв.
- възникнали за периода от 01.01.2016г. до 30.09.2016г. в общ размер на
276 368лв.
-реализиране за периода от 01.01.2016г. до 30.09.2016г. в общ размер на
726 245лв.
.
През отчетния
период 30.09.2016г.в община Дупница настъпиха
следните промени при второстепенните рзпоредители с бюджети:
- На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 3 от ППЗНП, Решение
№ 28 по протокол №2 от 26.02.2016г. на Общински съвет, гр. Дупница и
Заповед №РД 14-60/20.06.2016г. на министъра на образованието и науката
ВСОУ „Димчо Дебелянов“ гр. Дупница и Гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница се
преобразуват в ПРОФИЛИРАНА ГМНАЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ гр. Дупница.
Поради настъпилите обстоятелства, бюджетна банкова сметка BGN
BG27UNCR700031211760187 за Гимназия „Христо Ботев“ и бюджетна банкова
сметка BGN BG72UNCR700031211763354 за ВСОУ „Димчо Дебелянов“ са
закрити. Наличните парични средства по цитираните сметки, са преведени на
първостепенния разпоредител с бюджетен кредит ОБЩИНА ДУПНИЦА по
бюджетна банкова сметка BGN BG49UNCR70003121757075 след което,
преведени по новооткрита бюджетна банкова в лева сметка на Профилирана
Гимназия Христо Ботев.
- На основание чл.10, ал. 8 ЗНП, чл. 15,ал. 1 ППЗНП, чл. 44 ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с Решение № 114 от 24.06.2016г. на Общинския съвет гр.
Дупница и информация в Държавен вестник, брой 61 от 2016г., настъпиха
следните промени при детските градини в община Дупница:
- Преобразува се чрез сливане ЦДГ № 1 гр. Дупница и ОДЗ с. Джерман, в
„ДГ Мечта“ с адрес гр. Дупница, ул. Втори януари 16.

- Преобразува се чрез сливане ОДЗ № 2 с филиал в с. Самораново и ЦДГ
№6 „Зора“, гр. Дупница в ДГ „Зора“ с адрес гр. Дупница, ул. Клисура 2.
- Преобразува се чрез сливане ЦДГ №3, гр. Дупница и ОДЗ №9
„Слънце“, гр. Дупница в ДГ „Слънце“ с адрес гр. Дупница, улица Бачо Киро 18.
- Преобразува се чрез сливане ЦДГ №4 „Детелина“ гр. Дупница и ОДЗ с.
Бистрица в ДГ гр. в ДГ „Детелина“ с адрес гр. Дупница, ул. Витоша 2.
- Преобразува се чрез сливане ОДЗ „Радост“ с. Яхиново, ЦДГ с. Червен
брег и ОДЗ „Вяра,Надежда и Любов“, с. Крайници в ДГ „Радост“ с адрес с.
Яхиново, ул. Васил Левски .
Поради настъпилите обстоятелства са закрити бюджетните банкови
сметки в лева на следните второстепенни разпоредители с бюджетен кредит:
ОДЗ 2 гр. Дупница, с филиал с. Самораново, с Булстат 000250616,
бюджетна банкова сметка BG59UNCR70003121760193
- ЦДГ № 3, с Булстат 000250623, бюджетна банкова сметка
BG56UNCR700031211760344
- ОДЗ с. Джерман, с Булстат 000254842 бюджетна банкова сметка
BG11UNCR70003121763482
- ОДЗ „Вяра, Надежда и Любов“ с. Крайници, с Булстат 000250840
бюджетна банкова сметка BG83UNCR70003121763350
- ОДЗ с. Бистрица, с Булстат 176376967, бюджетна банкова сметка
BGUNCR7000312175944
- ЦДГ с. Червен брег с Булстат 000254963, бюджетна банкова сметка
BG38UNCR70003121760183
Наличните парични средства по цитираните сметки, са преведени на
първостепенния разпоредител с бюджетен кредит ОБЩИНА ДУПНИЦА по
бюджетна банкова сметка BGN BG49UNCR70003121757075 след което,
преведени по новооткрити бюджетни банкови сметки в лева на
новосформираните след обединяване детски градини.
Всички
второстепенни
разпоредители
с
бюджети
изготвят
самостоятелни касови отчети и оборотни ведомости след което, общината
изготвя обобщени такива.
-

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в община
Дупница към 30.09.2016 г. са 33 и са както следва:
СУ " Св.Паисий Хилендарски"
ОУ "Неофит Рилски"

гр. Дупница

гр. Дупница

Профилирана гимназия "Христо Ботев" гр. Дупница
ОУ "Евлоги Георгиев"

гр. Дупница

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Дупница
ОУ "Св. Климент Охридски"

гр. Дупница

ОУ "Христаки Павлович" гр. Дупница
ОУ "Христо Ботев" с.Самораново
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с.Яхиново
ОУ"Христо Ботев" с.Крайници
Професионална гимназия по хранително - вкусови

и химични технологии гр. Дупница
ДГ "Калина"

гр. Дупница

ДГ "Слънце"

гр. Дупница

ДГ "Детелина"
ДГ "Зора"

гр. Дупница

гр. Дупница

ДГ "Таушаница"

гр. Дупница

ДГ "Мечта" гр. Дупница
ДГ "Радост" с.Яхиново
Постоянни детски ясли "Пролет" гр. Дупница
Домашен социален патронаж и диетично столово хранене
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца
Дейност по социално осигуряване - Социално предприятие
ДДЛРГ "Олга Стоянова" гр. Дупница
Дневен център за деца с увреждания
ОП "Подържане и озеленяване на територии за общ. ползване"
БД "Общински пазари" - Дупница
Общински драматичен театър "Невена Коканова"
ОП "Паркинги и гаражи"
Център за обществена подкрепа "За да има щастие в детските очи"
Център за обществена подкрепа Соникс
Исторически музей гр. Дупница
Социална кухня
Център за настаняване от семеен тип "Надежда"

ВР.ИЗП. ДЛ. ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
М.Атанасова

