ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА
ОБЩИНА РАДНЕВО И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА
НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
КЪМ 31.12.2010 г.

Община Раднево е създадена с Указ на ДС от 1978 г., съгласно чл. 136 на
Конституцията на Република България с предмет на дейност местно държавно
управление, административно, техническо и правно обслужване на гражданите и
юридическите лица на нейната територия. Изпълнителен орган е общинската
администрация, а законодателен – общински съвет.
На територията на общината има 22 населени места, в т.ч. и град Раднево.
В 13 от тях са избрани кметове, а в 9 са назначени кметски наместници.
Населението в Община Раднево по настоящ адрес е 22 346 жители.
Към 31.12.2010 г. общината е първостепенен разпоредител с бюджетни
кредити, като към нея са обособени 7 второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити:
1. “Детски заведения”.
2. І-во ОУ ”Климент Охридски” гр.Раднево.
3. ІІ-ро ОУ “Паисий Хилендарски” гр.Раднево.
4. СОУ “Гео Милев” гр.Раднево.
5. ОУ “Св.св.Кирил и Методий” с.Сърнево.
6. ОУ “Поп Минчо” с.Коларово.
7. ОУ “Йордан Йовков” с.Трояново
През 2010г. няма промяна в броя на второстепенните разпоредители към
Община Раднево.
В годишният финансов отчет на общината е консолидиран годишният
финансов отчет на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Към
отчетният период общината има съставени и одобрени индивидуален сметкоплан,
счетоводна политика и Правилник за документооборота на счетоводната
документация. Обработката на счетоводната документация се извършва
автоматизирано. Използва се собствена счетоводна програма. Записванията се
извършват въз основа на надлежно оформени, предварително обработени и
контирани първични счетоводни документи. Едновременно със систематичните

записвания по счетоводни сметки се осигурява и хронологично регистриране на
счетоводните операции.
1. Приложимост на НСС 1 – Представяне на финансови отчети.
Годишният финансов отчет на община Раднево е съставен в лева със стотинки и
в хиляди левове. Обхваща периода 01.01.2010 – 31.12.2010 година. Счетоводният
баланс съдържа данни и за предходният отчетен период – 2009 г.
Съвкупността от принципи, правила, концепции, бази и процедури, които
прилага общината, са отразени в счетоводната политика. Тя е съобразена с
принципите, определени със Закона за счетоводството, вътрешните нормативни
актове на общината, системите за финансово управление и контрол.
Счетоводната политика е съобразена с указанията за прилагането на
националните счетоводни стандарти в бюджетните предприятия, дадени в ДДС №
20/14.12.2004 г. на МФ и не е променяна през годината. Спазен е принципа на
текущо начисляване, съгласно разпоредбите на т. т. 8.1 и 8.2 от НСС 1. Съгласно
т.13.3 от НСС 1 в годишният финансов отчет на общината са обобщени отчетите
на посочените второстепененни разпоредители с бюджетни кредити .
2. Приложимост на НСС 2 – Стоково-материални запаси.
Класифицирането на материалните запаси /МЗ/ е извършено съобразно
заложената в сметкоплана на община Раднево и сметкоплана на бюджетните
предприятия /СБП/ класификация на материалните запаси. Те са отчитани по
сметки от група 30 на СБП съобразно приетия стойностен праг, заложен в
счетоводната политика. Общината няма придобити по стопански начин /собствено
производство/ активи и МЗ.
Съгласно т.2.3 от указания ДДС № 20/14.12.2004 г. през 2010 г. общината
не е извършвала преоценка на МЗ по реда на НСС 2, тъй като по-голяма част от
салдото в размер на 233 572.81лв. лв. е формирано от закупени материали през
годината, които са на склад. По разпоредбите на т.12, б.б. “в-ж” от горепосочения
стандарт, отписването на МЗ е извършвано през годината по балансова
/доставна/ стойност и по метода първа входяща-първа изходяща стойност.
Всички липси и брак на МЗ и останалите балансово признати активи,
независимо от причината /по вина на МОЛ, при кражби, форсмажорни
обстоятелства и други/ през отчетния период са отчитани чрез използването на
счетоводни сметки от подгрупа 693, които се дебитират с цялата отчетна стойност
на актива, срещу кредитиране на счетоводни сметки от група 2, 3 и 5.
Крайното салдо по счетоводни сметки 6932 и 6933 в общ размер на
32 391.10 лв. е образувано от брак на балансово признати активи във
първостепенния разпоредител и 7-те второстепенни разпоредителя. В случай на
установени кражби от неизвестен извършител, вземането е отразявано
задбалансово като условно по съответната счетоводна сметка – 9289. След като
вземането се реализира, съответната част се отписва задбалансово и се завежда
по баланса. Към 31.12.2010 г. салдото по счетоводна сметка 9289 е в размер на
1891.87 лв., т.е. вземане с характер на условно, от установена кражба с
неизвестен извършител, което в рамките на годината не е реализирано. Това
вземане намалява своя размер от предходния отчетен период.
Общината не е предоставяла материални запаси на физически лица и
небюджетни предприятия, т.е. не са извършвани разходи за текущи трансфери в
натура по съответните сметки от група 64 на СБП.
Материалните запаси вложени в употреба не се водят по баланса на
общината. През отчетната 2005 г. те бяха анализирани и изписани чрез
използване на счетоводна сметка 6990 “Намаление в нетните активи от други
събития“ , тъй като са били вложени в употреба от предходни години. За целите

на контрола тези МЗ се завеждат задбалансово чрез счетоводна сметка 9909
“Други активи в употреба, изписани като разход“. През отчетната 2010 г. МЗ са
изписвани чрез счетоводна сметка 6019 и част от тях продължават да се завеждат
задбалансово за целите на контрола.
3. Приложимост на НСС 7 – Отчети за паричните потоци.
Отчитането на касовите потоци и наличността по сметки в общината е
извършвано чрез прилагането на утвърдена от министъра на финансите единна
бюджетна класификация за 2010г. с ДДС 16/16.12.2009 г., съгласно чл. 2, ал.8 от
Закона за устройството на държавния бюджет. Формата и съдържанието на
месечните, тримесечните и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове са определени от Министерството на
финансите /МФ/.
4. Приложимост на НСС 8 – Нетни печалби или загуби за периода,
фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.
Всички операции и събития, които имат ефект върху нетните активи са
отчитани през годината чрез съответните счетоводни сметки от раздели 6 и 7 на
СБП. Общината няма директно отнасяне на какъвто и да било приход или разход
и други, към който и да е елемент на собствения капитал т.е. сметки от групи 1013 на СБП. Прехвърлянето на активи и пасиви от една стопанска област в друга е
извършвано чрез използването на счетоводна сметка 7641 “Прехвърлени/поети
активи между бюджети, сметки и фондове на общини”. За 2010 г. салдото е на
стойност 0.00 лв. в стопанска област “Бюджет”. За тази отчетна година няма
придобити активи по извънбюджетна сметка „Приватизация” на Община Раднево.
За счетоводна сметка 4500 “Вътрешни разчети за доставки и прехвърляне
на активи, пасиви, приходи и разходи“ е приложен варианта сметката да не се
приключва, а да се прехвърля от година на година със салда. В консолидираната
отчетност на общината тя е с равни дебитни и кредитни обороти в размер на
86 274,67 лв.
Възстановените приходи и разходи са отчитани през годината чрез
дебитирането на съответната приходна счетоводна сметка и кредитиране на
съответната разходна счетоводна сметка, по които първоначално са били
отчетени приходите и разходите. Изключение се прави само при приходна
счетоводна сметка 7110 “Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция”,
респективно параграф 24-04. Закупуването на услугата е извършено със знак / - /,
а продажбата със знак / + /, спазвайки указанията на т.7.24 от ДДС №20/2004 г.
Принципа е запазен от 2005 г., но през 2010г. няма такива операции.
Промяна в счетоводната политика не е прилагана с обратна сила за минали
години и не е преизчислявана сравнителна информация за предходни периоди.
Грешките, произтичащи от неотчетени активи и пасиви или от отчетени
несъществуващи такива са отразявани чрез съответните счетоводни сметки от
групи 69 “Намаление на нетните активи от други събития” и 79 “Прираст на
нетните активи от други събития”. Счетоводната политика на Община Раднево е
допълнена само през 2008 г.
5. Приложимост на НСС 10 – Събития настъпили след датата на ГФО.
Установяването и корекции на тези събития е извършвано в рамките на
съответните срокове за представяне на оборотните водомости и годишните
финансови отчети, заложени в указанията за годишното счетоводно приключване
на бюджетните предприятия за 2010 г. В ГФО на община Раднево няма настъпили
събития, довели до корекции в него след представянето му пред съответните
органи.
6. Приложимост на НСС 12 – Данъци от печалбата.

Този стандарт не се прилага в отчетността на общината. Но съгласно чл.1,
т.2 от Закона за корпоративно подоходно облагане /ЗКПО/ бюджетните
предприятия, вместо с корпоративен данък върху печалбата се облагат с
окончателен данък върху приходите от стопанска дейност. За 2010 г. данъкът по
ЗКПО е в размер на 2 % върху данъчната основа за първостепенния
разпоредител и 3% за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити..
Ежемесечно е начисляван и внасян в ТД на НАП.От 2008г. данъкът дължим от
общините се декларира до 31.03 на следващата година според промените в ЗКПО
при спазване горепосочените указания. Отчетността е свързана с използване на
счетоводни сметки 7190 и 4512 от СБП и като намаление на прихода по параграф
3702 /-/ в отчетността на касова основа. За 2010 г. той е в размер на 20 533,62 лв.
отразен по горепосочените счетоводни сметки. Ежемесечно са отнасяни и по
задбалансови сметки, съответно приходите и разходите от стопанската дейност
на общината чрез съответно счетоводни сметки 9931 и 9939, като приходите от
стопанска дейност са в размер на 1 026 680,90 лв. В общината не се преотстъпват
приходи от стопанска дейност. Общината поддържа информация за видовете
приходи и разходи за стопанската си дейност чрез воденето на аналитична
отчетност по задбалансовите сметки.
Дължимите от общината данъци по промените на ЗКПО от 2008г. за данък
върху разходите съгл. чл.205 от същия закон не се предоставят в натура и се
облагат по реда на ЗДДФЛ поради тази причина няма записвания и салдо по
сметка 6064 “Разходи за данъци в Републикански бюджет“, на консолидирано
ниво.
7. Приложимост на НСС 14 – Отчитане по сектори.
В първостепенен разпоредител – община Раднево към 31.12.2010 г. са
открити и съществуват три извънбюджетни сметки – фонд “Приватизация-100%”,
“Фонд за инвестиции и дълготрайни активи – 91%” и “Фонд за покриване на
разходите по приватизация-9%”, съгласно Закона за приватизация и
следприватизационен контрол /ЗПСПК/ и Закона за държавния бюджет на РБ за
2010 г. Към отчетния период съществува и набирателна сметка, по която се
отчитат постъпленията от чужди средства /депозити и гаранции от местни лица,
участници в търгове/. Във второстепенните разпоредители през 2008 г. също бяха
открити набирателни сметки, с изключение на „Детски заведения”, където
съществува една бюджетна разплащателна сметка, съответно и отчетността е
само в една стопанска област “Бюджет”. За всички набирателни сметки също е
направена консолидация и сводирана оборотна ведомост. Във всички
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и в Община Раднево са
разкрити извънбюджетни сметки съгласно ДДС 7/04.04.2008 г. раздел – ІІІ, за
средствата по оперативните програми предоставени от НФ и извънбюджетна
сметка на Община Раднево за средства от разплащателната агенция по спечелен
проект . През 2010г второстепенните разпоредители с бюджетни кредити усвоиха
средства по ОП ”Развитие на човешките ресурси” по проект ”Информационни и
комуникационни технологии в образованието”, Към 31.12.2010 г. проекта е
приключил. Община Раднево работи по спечелени проекти както следва:
1. „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на
територията на Община Раднево за създаване на местна инициативна група” по
програмата за развитие на селските райони. По проекта към 31.12.2010 г. няма
усвоени средства от РА. Проекта се финансира с безлихвен заем
от
извънбюджетна сметка 91% приватизация в размер на 102 872.42лв.

2. ”Подкрепа за достоен живот” схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси” Усвоените средства по
този проект са в размер на 237.87 лв.
3. ”Нов живот за миналото” по ОП „Регионално развитие” – само сключен
договор, без усвоени средства.
8. Приложимост на НСС 16 – Дълготрайни материални активи.
На основание чл. 15, ал. 3 от Закона за счетоводството в бюджетните
предприятия не се начисляват амортизации. През 2010 г. съгл. указанията на ДДС
20/14.12.2004 г. т.36.1 не е правена обезценка на нефинансовите дълготрайни
активи, такава беше извършена през 2009 г. от лицензиран оценител. Когато се
извършва обезценка счетоводно се отразява по сметка 7802 /отрицателни
преоценки на активи/ и групи 20, 21, като активите, на които стойността е под
стойностния праг се изписват и завеждат по задбалансова сметка 9909. В
счетоводната политика на Община Раднево е записано, че преоценката и
обезценка на активи се извършва на 2 години. По счетоводни сметки от подгрупа
990 са заведени ДМА като земи, инфраструктурни обекти /пътища, улици,
площади, алеи, язовири и др./, книги за библиотеките, както и активи в употреба
за повече от един отчетен период, изписани на разход, които не отговарят на
условията за ДМА. В счетоводната политика на общината е възприет стойностен
праг на отчитане на ДМА в размер на 700 лв. , за 2010 г. е запазен същия размер
от предходния отчетен период. Активите под този праг са изписвани на разход и
завеждани задбалансово за целите на контрола, освен ако не са в склад и ще се
ползват за повече от един отчетен период. През последното тримесечие на
годината е извършена пълна инвентаризация на активите, пасивите, вземанията и
задълженията на общината и второстепенните разпоредители със заповеди на
Кмета на Община Раднево и заповеди от директорите на училища .
Първоначално всеки дълготраен материален актив е оценяван по цена на
придобиване, която включва покупна цена и всички преки разходи като това са
предимно разходи за първоначална доставка и обработка, разходи за монтаж,
разходи за привеждане на актива в работно състояние и др. Общината няма
придобиване на ДМА по стопански начин през годината. Във връзка с т.16.14.2 от
ДДС № 20/2004 г. общината предоставя за безвъзмездно ползване сгради и /или
части от тях на държавни институции на основание сключени договори за
безвъзмездно ползване.
9. Приложимост на НСС 17 – Лизинг.
За отчетният период е прилаган този стандарт при придобиването на ДМА –
лекотоварен автомобил Пежо Боксер и лек автомобил VW PASSAT по сключени
договори за финансов лизинг. Съгласно т.4.1 от НСС 17, ДМА са признати като
активи в счетоводния баланс на общината. Те са записани по справедлива
стойност. Разликата между общата сума на договорените наемни плащания и
справедливата стойност на активите е отразена по счетоводна сметка 1917
“Коректив на номинална стойност”.
В края на 2010 г. е извършено еднократно начисляване на приписани
приходи от наеми от предоставено безвъзмездно право на ползване на
помещения общинска собственост на държавни институции чрез използването на
счетоводни сметки 7682 и 7189 със салдо 120 394.35 лв. на основание т.т.17.15.7
от ДДС № 20/2004 г.
10. Приложимост на НСС 18 – Приходи.
Спазвайки принципа за текущо начисляване, операциите и събитията, както
и приходът от тях са отразени в счетоводните регистри и са включени във

финансовият отчет в момента на възникването им, а не при плащането на
парични средства или техни еквиваленти.
Приходите от данъци и такси с данъчен характер са отчитани на касова
основа по съответните сметки от група 7011,7051 на СБП. При възникване на
неяснота по събирането на дадена сума като приход, тя се признава за трудно
или несъбираемо вземане, като за целта са използвани счетоводни сметки от
подгрупа 491, 671 и 672 от СБП. По тези счетоводни сметки за 2010 г. са
начислени несъбираеми вземания в размер на 7 634.15 лв.
провизии на
общината и увеличават размера си от 2009г. като стойността на начислените
провизирани вземания е 21 027.82лв. Приходите от административни глоби и
санкции, които общината налага по силата на нормативни актове са отразени по
счетоводна сметка 7090,а приходите от неустойки и обезщетения по сметка 7198.
Приходите от дарения също са отчитани на касова основа, като неусвоените
парични средства от дарения в страната и чужбина, в края на годината са
отчетени задбалансово по счетоводни сметки 9201, 9202.
Приходите от концесии са отразени по сметка 7124 и са в размер на
1 935 937.31 лв. платени от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
по закона за подземните богатства. Приходите от концесии по начислени
договори са в размер на 45 835 лв.
11. Приложимост на НСС 19 – Доходи на персонала.
Разходите за провизии на персонал /компенсируеми отпуски/, социални и
здравни осигуровки са начислени в края на годината по указания за годишно
приключване ДДС №14/21.12.2007г. на МФ и по реда на т.19.7 от ДДС №20/2004г.
Използвани са счетоводни сметки 6047 и 4230 със сумата на начислените
средства за отпуски на персонала за брой дни в размер на 316 687,11 лв. При
оценката е взето за база равнището за месец ноември 2010 г., структурата на
длъжностите в общината, очакван брой дни и персонал, както и брой лица, които
ще ползват отпуски през следващата отчетна година. В началото на следващият
отчетен период те се сторнират по реда на т.19.7.1 от ДДС № 20/2004 г. Доходите
на персонала по трудови и служебни правоотношения са начислени по
съответните счетоводни сметки от група 6 на СБП. Обезщетенията за
освобождаване от работа и при пенсиониране също са начислявани като разход
за персонала по съответните счетоводни сметки от подгрупа 604, съгласно т.4.3
от НСС 19. За отчетният период няма неразплатени работни заплати и
осигурителни вноски на персонала с изключение на част от програмите за
временна заетост, тъй като средствата се осигуряват от “Министерство на Труда
и Социалната политика” и бяха преведени през м.01.2011 г.
12. Приложимост на НСС 20 – Отчитане на правителствени дарения и
оповестяване на правителствена помощ.
Всички приходи от дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми са
отчитани като приход в момента на получаването им. През 20010 г. Община
Раднево и второстепенните разпоредители са получили дарения в парично
изражение в размер на 10 360 лв., даренията в натура са на стойност 440 530.93
лв. – паметник „Св.Иван Рилски” материали, картини от проведен пленер,
хранителни продукти. Усвояването на даренията е съгласно волята на
дарителите.
13. Приложимост на НСС 21 – Ефекти от промени във валутните курсове.
Общината имаше открита разплащателна валутна сметка по програма
„ФАР” в ЕВРО през 2009 г., касова наличност във валута в Община Раднево през
2010г. не е имало. След приключването на проекта валутната сметка е закрита.
Реализираните курсови разлики от продажба на валута се отчитат съгласно

разпоредбите на НСС21 т.21.1 съгласно ДДС №20/14.12.2004 г. по сметките от
подгрупа 739.През 2010 г. няма такива.
14. Приложимост на НСС 24 – Оповестяване на свързани лица.
Съгласно разпоредбите на стандарта, свързани лица са следните търговски
дружества:
1. „Издателска къща “Марица-Изток” ЕООД гр. Раднево – 100 % общинско
участие
2. Медицински център Раднево ЕООД – 100 % общинско участие
3. Аптеки – Раднево ЕООД – 100 % общинско участие, като през 2008г. е обявено
в ликвидация, която към 31.12.2009г. е приключила и заличена от търговския
регистър през 2010г.
4. МБАЛ ЕООД гр. Раднево – 100 % общинско участие
5. “Радио телевизионен център Раднево ООД” – 100 % общинско участие,
съгласно учредителен акт или 500 дяла всеки по 10 лева.
Придобити през 2006 г. – не функционира.
6. МБАЛ “проф. Д-р Ст. Киркович” АД гр. Стара Загора – 3.2668% дялово участие
или 14 635 бр. акции по 10 лв. всяка
7. “Тракийски плод” ООД – апортна вноска на стойност 960 000 лв. и парична
вноска 1000 лв. или 20 дяла. Общо дяловете на Община Раднево са 19 220
дяла по 50 лв. за дял. На обща стойност 961 000 лв.
или земя /дворно място – 9020 кв.м./ – 40 000 лв, котелно стопанство – 50 700 лв.,
нафтово стопанство – 13 650 лв., ел. инсталация и телефонизация – 183 950 лв.,
водопровод и канализация – 273 500 лв., сграда – 43 500 лв., вертикална
планировка и асфалтировка – 274 700 лв. и машини и съоръжения /котли/ - 80 000
лв. или 19 200 дяла по 50 лв. всички собственост на общината. Дружеството има
за предмет на дейност – производство и търговия със зеленчукови и плодови
консерви и др. хранителни стоки, извършване на други търговски дейности,
незабранени от закона, извършване на външнотърговска дейност – внос, износ,
реекспорт, бартер и др. с предмета на дейност, упоменат по-горе. Търговското
дружество от три години не извършва дейност. С Решение №21 от 11.06.2008г. на
Старозагорски Окръжен съд обявява за недействителна апортната вноска от
страна на ОБщина Раднево, поради тази причина бе отписана апортната вноска
на Община Раднево и участието на общината в това ТД остана само паричната
вноска от 1000лв. Към момента не извършва дейност.
9. Нео агро тех АД – общината има 10 % дялово участие; през 2007 г.е
внесена първа парична вноска в размер на 1250.00 лв., Към 31.12.2010г. ТД не
осъществява дейност.
През 2005 г. е извършена преоценка на дяловото участие на общината по
реда на НСС 28 т4.6. от ДДС №20/2004 г. .Към 31.12 .2010 е направена преоценка
на дяловото участие по разпоредбите на ДДС №20/2004г. съгласно т. 28.4.5 въз
основа на получената информация за годишния финансов резултат и завишаване
на капитала на търговските дружества, са взети съответните счетоводни
операции – при печалба Дт с/ки 511/ Кт 717, при загуба Дт с/ки 717 Кт с/ки 511,
когато загубата надвишава размера на записания капитал и преминава в
отрицателна стойност е посочена стойност 0, тъй като в оборотна ведомост на МФ
в тази група не могат да се посочват отрицателни стойности.
За отчетният период е постъпил дивидент в полза на общината в размер на
3 620.90 лв. от Издателска Къща “Марица изток” ЕООД. Отчетени са като приход
по сметка 7177 /Приходи от дивиденти от предприятия в страната/.
Организациите с нестопанска цел /читалища/ на територията на общината
са 15 на брой със субсидирана численост на персонала 20 души през 2010 г. През

годината са получавали субсидии от общински бюджет на база Решение на МС
№ 937/08.12.2009 г. за определяне на стандарти в държавно делегираните
дейности в размер на 115 506 лв., като от тези средства бяха предоставени .На
основание чл.90, на ПМС №324 от 30.12.2009 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2010 г. за читалищата са отпуснати и
допълнително средства в размер на 8000 лв., за ремонти – 4000 лв. за
художественотворческа дейност – 1000лв. и компютърна техника 3000лв., като от
последните бяха усвоени 2742лв. През 2010 г. общината ги дофинансира със
субсидии на стоойност 49 974 лв. или общо за читалищата в бюджет 2010 г. са
усвоени 173 222.00 лв. Финансирането на читалищата през годината е отчитано
чрез използването на счетоводна сметка от подгрупа 645 от СБП, а не като
дялово участие.
Приложен е НСС 27 – Консолидирани финансови отчети, с което са
елиминирани всички вътрешни разчети между второстепенните и първостепенния
разпоредители с бюджетни кредити – счетоводни сметки 4500 и 7501.
15. Приложимост на НСС 38 – Нематериални активи.
Нематериалните активи са отчитани при съобразяване със счетоводната
рамка за отчитане на ДМА. Те са признати балансово като НМДА. През годината
не е извършвана обезценка. Придобити по стопански начин няма.
През 2010г. съгласно ДДС 4 /2010г. във връзка с изискванията на МФ за
регулярно изготвяне и представяне от бюджетните предприятия на информация
за поетите ангажименти и възникнали задължения в Община Раднево и
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити са начислени и
осчетоводени сключените договори по задбалансова сметка 9200 на аналитично
ниво с открити партиди по всеки сключен договор и съответния доставчик, от
който произтичат задължения за общината.
В края на годината са взети всички стопански операции преди изготвянето
на оборотните ведомости по указания на МФ, ДДС №12/29.12.2010г..
Осчетоводени са просрочените вземания на общината по клиенти и
задбалансово. Извършена е инвентаризация на разчетите. Просрочените
задължения, които общината имаше към ПУДООС за 2007 г. по безлихвен заем
за ”Рехабилитация на улично осветление” са сторнирани поради сключване на
анекс към договор№4463/05.11.2004г. от 15.08.2008г. за разсрочване на
отпуснатия безлихвен заем за срок от три години, чийто погасителен план започва
да тече от м.01.2009г. и от м.09.2009 г. започват вноските към ПУДООС, като към
31.12.2010 г. няма просрочените задължения. Просрочените задължения се
отразяват по задбалансова сметка 9923 /Просрочени задължения към
доставчици/. Общината ползва варианта на директно разплащане с доставчиците
чрез СЕБРА от кода за капиталова субсидия, които са отчитани по счетоводна
сметка 7511 от СБП. Текущо през годината не са извършвани процедури по
приключването на приходните и разходните сметки от раздели 6 и 7 от СБП, както
и на задбалансовите сметки. За всяка стопанска област – “Бюджети”,
“Извънбюджетни сметки и фондове” и “Други сметки и дейности” са изготвяни
поотделно оборотни ведомости.
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