О Б Щ И Н А В А Р Н А
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ БАЛАНС НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2005г.

съкратен вариант!
При съставянето на настоящия Годишен финансов отчет са спазени изискванията на “Закон
за счетоводството”, “СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в
дъщерни предприятия”, Указания на Министерство на финансите Дирекция “Държавно съкровище”
ДДС №20/2004г. и ДДС № 17/21.12.2005г., “Счетоводна политика на Община Варна – Вариант
2/2005г.”, “Системи за финансово управление и контрол на Община Варна”, Заповеди и Указания на
Кмет на Община Варна.
І. Обща информация.
1.1. Общи бележки
Община Варна е административна единица, в която се осъществява местното самоуправление. Има
право на собственост и има самостоятелен общински бюджет.
По териториален и функционален признак в структурата на Община Варна към 31.12.2005г. са
включени 50 разпоредители с бюджетни кредити:
- 5 районни администрации Район “Аспарухово”
- Район “Одесос”
- Район “Приморски”
- Район “Вл. Варненчик”
- Район “Младост”
- 3 кметски администрации - Кметство Каменар
- Кметство Тополи
- Кметство Казашко
Кметства Константиново и Звездица са включени в издръжката на район “Аспарухово”
- 1 филиално счетоводство при Функция “Здравеопазване”
- Филиал “Детски ясли”
- 4 филиални счетоводства при функция „Социални дейности”
- Социално учебно професионално заведение
- Дом за стари хора
- Дневен дом за деца и млад.с умств.изостан.
- Домашен социален патронаж
- 4 филиани счетоводства към Функция “Култура”
- Дирекция “Култура”
- Регионален исторически музей
- Регионална библиотека “П. Славейков”
- Градска художествена галерия
- 25 филиални счетоводства към Функция “Образование” - През 2004г. са били 21. Новоотделилите са ОУ „Васил Априлов, ОУ”П.Р.Славейков”, ОУ”Стоян Михайловски” и III
ПМГ”Ак.Попов”
- І Филиал Училища
- СОУ “В. Друмев”
- ІІ Филиал Училища
- СОУ “А.С. Пушкин”
- І Филиал Детски градини
- СОУ “Кл. Охридски”
- ІІ Филиал Детски градини
- НАОП “Н. Коперник”
- Филиал специализирани училища
- СОУ “Г. Милев”
- Детскоюношески комплекс
- СОУ “Елин Пелин”
- Математическа гимназия
- СОУ “П.К. Яворов”
- ОУ “Кап. Петко Войвода”
- СУ “Г. Бенковски”
- СОУ “Л. Каравелов”
- ОУ „Васил Априлов
- СОУ “Н. Бозвели”
- ОУ”П.Р.Славейков”
- ПГИ “Ив. Богоров”
- ОУ”Стоян Михайловски”
- Хуманитарна гимназия
- III ПМГ”Ак.Попов”
- СОУ “Н. Геров”
- 5 общински предприятия - ОП “Инвестициона политика”
- ОП “Спортни имоти”
- ОП “Зоокът”
- ОП “АСРУД”
- ОП „Управление и реализация на национални проекти и програми” – също
новоразкрито през бюджетнатната 2005 година
- Дейност “Хранителен комплекс”

- Дирекция „Младежки дейности и спорт” – създадена с решение на Общински
съвет – Варна през 2005г. Последната пое част от активите на Специализиран филиал училища.
През бюджетната 2005г. бяха финансирани съгласно ЗДБРБ за 2005г. МДОЗС /Онкологичен
диспансер/, ОДПЗС /Диспансер за белодробни заболявания/, “Център за психично здраве” и
“Диспансер по спортна медицина”.
С въведената и действаща единна Счетоводна политика в системата на Община Варна се
стараем да постигнем пълно уеднаквяване на счетоводния и отчетен процес, както и запазване на
същите относително непроменени за дълъг период от време, с цел съпоставяне и ползване на
счетоводната информация при анализиране на финансовата дейност в общината и откриване на
тенденциите.
През бюджетната 2005г. Дирекция “Финансово стопански дейности” и счетоводствата на всички
разпоредители с бюджетни кредити към Община Варна успяха в пълна степен да продължат
тенденцията за постигане на:
-своевременна, пълна и обективна и точна информация за стопанските процеси в общината;
-изчерпателен обхват и достоверна обработка на счетоводната информация;
-ефективен контрол от страна на главните счетоводители по отношение на достоверността и
законосъобразността на информацията;
-анализиране на финансово-икономическото състояние на общината.
ІІ. Счетоводна политика на Община Варна
Описание на значителните счетоводни политики в Община Варна
2.1.1. База за изготвяне на финансовия отчет.
Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на приложимите счетоводни
стандарти, указание на МФ – ДДС №20/2004г., ДДС № 17/2005г., с изискванията на действащото
търговско, счетоводно и данъчно законодателство.
Във връзка с чл.33, ал.3 от Закона за счетоводството, с цел предоставяне информация за активите,
пасивите, приходите и разходите на общината се изготвиха оборотни ведомости поотделно за трите
отчетни групи /стопански области/ с данни за състоянието по счетоводните сметки преди
операциите по приключването. Данните в оборотните ведомости сме представили на ниво
синтетични счетоводни сметки /с четириразряден номер/.
Процесът на обобщаване на отчетните данни се извърши освен на йерархично и организационно
ниво и по отделни отчетни групи. Оборотните ведомости на разпоредителите от по-ниска степен се
обобщиха от общината като първостепенен разпоредител, като изготвихме сборна оборотна
ведомост.
Сборната оборотна ведомост се изготви по определена от МФ-Дирекция “Държавно съкровище”
форма, на електронен носител.
2.1.2. Инвентаризации, оценка на активите и пасивите на активите и пасивите.
Община Варна като самостоятелна структура извърши инвентаризация на своите активи съгласно
Заповед на Кмет № 2666/27.10.2005г. /Приложение/ Със Заповед на Кмет №0422/01.03.06г. с
която са одобрени резултатите от инвентаризацията е потвърден определения от Комисията
коефициент 1.2. за преоценка на активите, закупени до 31.12.2001г. Резултатите от извършената
инвентаризация за Община Варна са одобрени със заповед на Кмет № 0422/01.03.2006г., като за
пореден път не са констатирани липси по вина на МОЛ. Извършения брак е утвърден със Заповед на
Кмет № 0423/01.03.2006г. Фактическото унищожаване на активите е документирано за първи път
на CD, който е приложен към документацията.
Съгласно приетата през 2005г. счетоводна политика на Община Варна – вариант 02 през
бюджетната година се извършиха пълни инвентаризации, преоценка и обезценка на ДМА, НДМА,
СМЦ и МЗ заведени в баланса и задбалансовите сметки – съгласно Заповед на Кмет №
2452/19.10.2005г.
При изготвяне на СПОВ и Заповедта за преоценка/обезценка ръководството избра да се прилага
препоръчителния метод.
Активите, собствения капитал, пасивите, приходите и разходите се оценяват по историческата им
цена. Историческата цена може да е цената на придобиване, себестойността или справедливата
цена.
Цената на придобиване прилагаме по отношение на закупени нови активи през 2005г., а за
закупените преди този период приложихме принципа за преоценка/обезценка на тези активи, които
имат съществена за дейността на разпоредителя роля. Цената на придобиване включва покупната
цена плюс всички разходи по привеждането на актива във вид , готов за използване.
Справедливата цена прилагаме по отношение на закупени дълготрайни активи от замяна,
безвъзмездно придобити активи, установени излишъци при инвентаризацията. Същата се определя
от лицензиран оценител.
Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

ОСНОВНО ПРАВИЛО ПРИЛАГАНО в счетоводната политикана на Община Варна:
”Никога надценени активи и никога подценени пасиви”.
Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства в
чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2005г. За нуждите на изготвянето
на отчета в паричните средства и еквиваленти се включват всички налични парични средства в каси
и банка.
2.1.3.Дълготрайни активи
Един актив се признава и се отчита като дълготраен материален актив, когато:
1. Отговаря на определението за дълготраен материален актив;
2. Стойността на актива може надеждно да се изчисли;
3. Предприятието очаква да получи икономически изгодисвързани с актива;
4. Стойността му при придобиване е по-висока от 500 лв.;
С възприетия стойностен праг, материалните активи, независимо от факта, че са дълготрайни се
отчитат като текущ разход /материален запас/ при придобиването им.
Като текущ разход при придобиването им се отразяват :
*Земи, паркове, градини
*Инфраструктурни обекти-пътища, мостове, и др.п.
*Активи с историческа и художествена стойност
Тези активи се отразяват в текущите разходи и едновременно с това се извършва отчитането им по
задбалансови сметки. За отчитане на разходите за придобиване на тези активи използваме сметки
от група 607 “Наеми и некапитализирани разходи за инфраструктурни обекти, земя и активи с
художествена и историческа стойност”. След отразяване в разходите на придобиването на такива
активи се съставя счетоводна статия по задбалансовите сметки 9901, 9902, 9903, 9909.
Освен изискванията на СС 16 “Отчитане на дълготрайните материални активи” определящи
нефинансовите ресурси в ДА, задължително се завеждат като ДМА активи със стойност при
придобиването по-висока от 500 лв. Нематериалните дълготрайни активи са тези установими
нефинансови активи, придобити и контролирани, които нямат физическа субстанция и са със
съществено значение при употребата им, чиято изгода от ползването им ще се черпи през повече от
един отчетен период.
2.1.4. Данък върху приходите
С изменение на ЗКПО от 2004г. /чл.2в/ бюджетните предприятия-общини се облагат с данък върху
приходите в размер на 3%. Общината превежда дължимия данък по сметка на Републиканския
бюджет и подава декларации в Териториалната данъчна дирекция. Второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити с делегирани бюджети сами се разчитат с данъчната администрация и подават
декларации за собствените си приходи.
Цел и приложение на Счетоводната политика на Община Варна
Счетоводната политика е отражение на финансовата политика и програма на ръководството на
предприятието.От гледна точка на разпоредбите на Закона за общинските бюджети, Закона за
държавния бюджет за всяка бюджетна година, както и указанията на Министъра на финансите,
събирането, разходването и отчитането на бюджетните средства става по унифициран начин. Ясно
е, че както за финансовото счетоводство, така и за управленското счетоводство във всички нива
разпоредители с бюджетни кредити, е задължително прилагането на единна, стандартна счетоводна
политика, утвърдена и оповестена от консолидиращото предприятие. Крайният резултат от
прилагането на стандартната политика е:
- консолидиран финансов отчет на ръководното предприятие /община/, даващ вярна и точна
представа за финансовото състояние;
- възможност за анализ от вътрешните потребители на счетоводната информация;
- възможност за анализ на съдържанието на отчета от външните потребители, включително и при
определяне на кредитния рейтинг на дадения регион.
Община Варна възприе счетоводна политика, чрез която да се гарантира, че информацията от
счетоводните отчети е:
1/уместна по отношение на вземането на решения от страна на потребителите на счетоводните
отчети /предоставена информация при определянето кредитния рейтинг на общината и емитирането
на общински облигации/;
2/ надеждна с оглед на:
-вярно представяне на резултатите от дейността и финансовото състояние;
-правилно отразяване на икономическата същност на събитията и операциите;
-неутралност, свързана с безпристрастното представяне на събитията;
-предпазливост с оглед на преценките относно стопанските факти и явления и тяхното представяне

в годишния финансов отчет;
-пълнота и завършеност по отношение на всички отчетни аспекти на осъществените стопански
операции;
Принципите на счетоводството записани в счетоводната политика и спазвани от структурите към/и
Община Варна са следните:
-текущо начисляване;
-действащо предприятие;
-предпазливост;
-съпоставимост между приходите и разходите;
-предимство на съдържанието пред формата;
-запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период;
-документална обоснованост на стопанските операции и факти, при спазване на изискванията на
действащото законодателство;
ІІІ. Анализ на обороти и салда по счетоводни сметки в консолидирания ГФО на Община Варна.
Годишния финансов отчет на Община Варна за 2005г. представлява консолидиран отчет на всички
50 структурни единици в системата на първостепенен разпоредител – Община Варна в трите
отчетни области („Бюджети”, „Извън бюджетни сметки и фондове” и „Други сметки и дейности”).
Положили сме много усилия за точното им обобщаване.
С писмо РД-5-0400/324/02.03.2006г. Дирекция “Финансово-стопански дейности” е предоставила
указанията на Министерството на финансите ДДС№17/2005г. за запознаване и стриктно спазване.
С трите сборни оборотни ведомости, смятаме, че сме представили точното финансово състояние на
община Варна, като една от най-големите общини на териотрията на страната. Показателен е
касовия поток и огромния брой счетоводни сметки използван от нас – над 200.
Група “Бюджети”
Тук са обобщени данните от всички структури при Община Варна.
Община Варна като първостепенен разпоредител прилага принципа за текущото начисляване на
вземанията и задълженията, поради което не можем да търсим пълното съпоставяне на разходите
отразени в касовото изпълнение на бюджета в съответствие с Единната бюджетна класификация и
отговорящите им по съдържание сметки от Сметкоплана на бюджетното предприятие.
Пояснение на обороти и салда по счетоводни сметки:
С/ка 1001 “Разполагаем капитал по бюджети и бюдженти сметки”; с/ка 1101 “Акумилиран
прираст/намаление от бюдж.дейност” и с/ка 1109 “Акумилиран прираст/намаление от др.събития”
– равните дебитни и кредитни обороти отразяват отделянето на нова структура през бюджетната
година – Дирекция „Младежки дейности и спорт” от Специализиран филиал училища.
В К-та на с/ка 1521 “Дългосрочни общински ценни книжа в лева” - /салдо/ е отразен емитирания
втори облигационен заем левовата равностойност на 7 700 000 евро. През годината е погасена
последната част от първия облигационен заем в размер на левовата равностойност на 1 000 000
евро.
Получената доходност при емитирането на Втория облигационен заем е отразена по кредита на с/ка
7990 “Прираст в нетните активи” 986 423лв.
През 2005г. Община Варна има сключени лизингови договори. Задължението е отразено по
счетоводни с/ка 1911 “Задължения по финансов лизинг” и с/ка 1917 “Коректив по финансов
лизинг”. Текущия дял на задължението за заплащане през 2006г. е отразено по с/ка 1913 “Текущ
дял по задължение по финансов лизинг.”
Преходния остатък, отразен по с/ка 5013 “Текущи банкови сметки в лева” се дължи на неусвоените
собствени бюджетни средства в 5 091 961лв. и средства в размер на 9 600лв. по разкритата в края
на годината с разрешение на Министерството на финансите втора бюджетна смета в изпълнение на
програма „Хеттрик”.
Салдото на с/ка 5014 “Текущи банкови сметки във валута” – отразява постъпилите средства в евро
по емитирания облигационен заем. Разходването на средствата ще бъде изпълнено основно през
2006г. През 2005г. са усвоени средства в размер на 1 341 795лв.
Салдото на с/ка 5081 “Левови преводи в процес на сетълмент” – отразена е сумата постъпила в
първия работен ден на 2006г. Същите суми са начислени по сметки от група 70 – “Начислени
приходи от такси и данъци”.
Сметки от група 511 “Дялове и акции в предприятия в страната” – отразено е участието на Община
Варна в Акционерните дружества и Дружествата с ограничена отговорност.
Считано от 2005г. отчитането на дяловите участия в търговските дружества, в които Община Варна
упражнява значително влияние (размер на участието в капитала или в органите за управление поголям от 20%) се извърши по нов начин - чрез прилагането на метода на собствения капитал. Въз
основа на получената информация за годишния финансов резултат на свързаните лица и
припадащият се дял на общината за 2005г. направихме следните счетоводни записвания в
счетоводния отчет на общината към 31.12.2005г.:
1. За положителните промени:

Д-т с/ки 5111, 5112
К-т с/ка 7801 „Положителни преоценки на активи”
Такива записвания са направени в 13 дружества, които са със 100% общинско участие и 2 със
значително участие в капитала.
1. За отрицателните промени:
Д-т с/ка 7802 „Отрицателни преоценки на активи”
К-т с/ки 5111, 5112
С/ка 2020 “Продуктивни и работни животни” е използвана единствено от ОП”Зоокът”.
Оборотите на с/ки от група 203 “Сгради” са резултат от деактуването на имоти държавна
собственост (училища и детски градини) в имоти публична общинска собственост. При актуването
на имотите с АОС се завеждат в баланса на община Варна, а се отписват от съответните филиални
счетоводства. За възникналите такива промени отново и през 2005г. е използвана счетоводна с/ка
7641 “Прехвърлени/поети активи между бюджети, сметки и фондове на общини” . Същата сметка е
използвана както и за прехвърляне на активи между групите “Бюджети” и “Извънбюджетни сметки и
фондове”.
През бюджетната 2005г. във връзка с извършената обезценка/преоценка на ДМА и възприетия нов
по-висок праг на същественост при завеждане на дълготрайните материални активи по сметки от
гр.20 има отразени по-големи обороти. Счетоводните записвания бяха уеднаквени и пояснени и в
Заповед на Кмет № 2452/11.10.2005г.
При положителна преоценка на ДА
Дебит с/ки от гр.20
Кредит с/ка7801„Положит.преоц.на активи”
А при обезценка – Дебит с/ка 7802
Кредит с/ки от гр.20
Ръководствата на филиалните счетоводства сами следваше да определят начина на извършване на
обезценка/преоценка, като в специална работна среща с тях се посочи,че могат да ползват услугите
на лицензирани оценители единствено за активи, за които не може да се определи пазарна стойност
поради спецификата им. В повечето случаи се използваха познанията на наличните специалисти в
съответните структури – технически лица, преподаватели и др.
Сметка 4010 “Доставчици” – Община Варна и структурите й завършиха без задължения към
доставчиците на материали и услуги.
Към информационния център на Община Варна има заведен регистър на некоректните
длъжници на общината и районните администрации, който периодично се актуализира. Съгласно
Заповед на Кмет № 2285/2004г. Община Варна и районните администрации предоставят услуги
единствено на физически и юридически лица, които нямат задължения по този регистър.
С/ка 4230 “Провизии за бъдещи плащания към персонала” - са начислени неизползваните отпуски
от предходни години и припадащите се върху тях осигуровки, съгласно указанията.
Салдото по с/ка 4261 “Вземания от подотчетни местни лица” – остатък има само по сметката на
Община Варна, което се допуска със Заповед на Кмет на Община Варна за МОЛ в гр. София.
С/ка 4500 “Вътрешни разчети за доставки и прехвърляне на активи, пасиви, приходи и разходи” –
съгласно възприетата практика в Община Варна сметката се използва от всички филиални
счетоводства, които събират приходи в полза на местния бюджет. При превеждането на сумите при
филиалните счетоводства, бюджетните им сметки с БИН 7304 000 002 по специалната сметка на
общината с БИН-ове 7311 хх 000 х те дебитират с/ка 4500, а при постъпването на сумите по
бюджета на общината се кредитира с/ка 4500. В края на годината сметката се приключва като
сметки от гр.71.
Салдото по с/ка 4511 “Разчети за данък добавена стойност” – това е дължимия от Община Варна
ДДС, платим през месец януари 2006г. Плащането на дължимия данък през 2005г. е отразено по
§37-01 от ЕБК.
Салдото по с/ка 4512 “Разчети за корпоративен данък” – показва начисления данък по чл.2В от
ЗКПО от бюджетните предприятия за месец декември, платим до 15 януари 2006г. Основен е дела
на Община Варна, която обработва информация от структурите ( общо 27 на брой), ползващи
данъчен номер 1030047911. Задължения по сметката имат само Община Варна, Регионална
библиотека и Хуманитарна гимназия. Счетоводства с делегирани бюджети сами се разчитат за
дължимия корпоративен данък.
Големият обоорт по сметката се дължи на постъпилите и отчетени суми по §88 „Временно
съхранение на чужди средства” от ЕБК. Тук намират отражение постъпилите целеви суми за
покриване на разходите в градския транспорт, стойността на жилищата и средствата отпуснати от
Постоянната комисия по бедствия и аварии.
С/ка 4867 “Коректив по задължения към местни лица” – съгласно указания от МФ сме начислили
ползваните услуги през месец декември, които по задължение се плащат през месец януари на
следващата година. Това са основно задължения за ползване ел.енергия, вода и телефонни услуги.
С/ки 7012 „Начислени приходи от данъци” и с/ка 7042 „Начислени приходи от такси” са изплзвани
за отразяване на преводите на път към 31.12.2005г.

С/ка 7014 „Преотстъпени приходи” – е използвана от две училища на делегиран бюджет за правото
им на ползване на преотстъпен данък върху приходите от стопанска дейност.
С/ка „Приходи от концесии” – отразени са получените приходи от 6 дружества.
С/ка 7177 „Приходи от дивиденти” – отразени са получените приходи от 5 дружества. С решение на
Общински съвет – Варна са определени концесионните възнаграждения.
С/ка 7189 „Приписани други приходи” – съгласно указания на МФ за първи път Община Варна
отрази размер на суми, които би получила, ако имотите общинска собственост бяха предоставени
срещу заплащане за ползването им от държавни структури. При изчисляването на сумите и
използвана общинската методика при определянето на цените. Писма бяха изпратени на РДВР,
Агенция „Социално подпомагане”, служба „Пробация”. Поради липса на указания не сме начислили
приписаните приходи за ползваните обекти от дружества и физически лица /основно спортни
клубове/.
С/ка 7190 „Отчисления за данък върху приходите” – използвана е от Община Варна и структурите
на делегиран бюджет /17 на брой/, които сами се разплащат за дължимия от тях корпоративен
данък. Основен е дела на Община Варна.
С/ка 7617 „Поети активи” – използвана е от филиалните счетоводства във функция „Образование”
получили компютърна техника от Министерството на образованието.
Дебитния оборот по с/ка 7682 „Приписани трансфери от/за държ.инст.” е формиран от приписаните
приходи за Община Варна, акредитния на сметката е приписания разход осчетоводен от РИМузей
за ползваната сграда на Музея на Възраждането – държавна собственост. Размера на сумата е
определен от Областна администрация – Варна.
При предоставянето на трансфери през годината от Общината и при получаването им във всички
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити е използвана счет.с/ка 7544 “Касови трансфери
от/за общински бюджети”.
При прехвърлянето на активи между структурите на общината се използва счет. с/ка 7641
“Прехвърлени/ поети активи”. С/ка 7642 “Прехвърлени/поети пасиви” през годината е използвана
единствено при отделянето на Дирекция „Младежки дейности и спорт” от Специализиран филиал
училища.
С/ка 7801 „Положителна преоценка на активи” и с/ка 7802”Отрицателна преоценка на активи” –
използвани са от всички филиални счетоводства за отразяване на промените в реалните
възстановими стойности на ползваните от тях активи, както и преоценката на дела на община Варна
в търговскит дружества, изчислими по метода на собственя капитал.
С/ка 7990 “Прираст в нетните активи” – използвана е от 8 структури. Основно е използвана от
общината за завеждане на актувани имоти общинска собственост, поради забрана за използване на
сметките отчитащи капитала. Тук е отразена е получената доходност при емитирането на втория
облигационен заем.
ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ
имат всички структури при Община Варна. Съгласно прилаганата счетоводна политика по с/ка 9909
“Други активи в употреба, изписани като разход” са отразени дълготрайните активи попадащи под
възприетия стойностен праг от 500лв.
Салда по с/ки 9939 “Приходи от стопанска дейност” и с/ка 9931”Разходи за стопанската дейност”
имат 18 структури. С най-големи обороти са тези на Община Варна. Сметките са използвани само от
филиалните счетоводства на делегиран бюджет и осъществяващи стопанска дейност. Само едно
училище през 2005г. не използвало постъпилите суми, които му се трансформират като преходен
остатък за 2006г.
С изменение на ЗКПО от 2005г. /чл.2в/ бюджетните предприятия се облагат с данък върху
приходите в размер на 3%. Общината превежда дължимия данък по сметка на Републиканския
бюджет и подава декларации по чл.51, ал.8 в Териториалната данъчна дирекция /вече ТД на НАП/.
В касовия отчет за изпълнението на бюджета сумите са отразявани в намаление на § 37-02 от ЕБК.
Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити с делегирани бюджети сами се разчитат с
данъчната администрация и подават декларации за собствените си приходи. Сумите се начисляват
по с/ка 7190 “Отчисления за данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните
предприятия по ЗКПО” и с/ка 4512 “Разчети за данък върху приходите от стопанска дейност”.
Като приход за стопанска дейност за поредна година Община Варна използва за база начислените
вземания по следните счетоводни сметки /без включения в тях ДДС/:
- с/ка 7110 “Приходи от продажби на услуги”
- с/ка 7121 “Приходи от наеми на имущество”
- с/ка 7123 “Приходи от наеми на земя”
- с/ка 7131 “Приходи от продажби на земи, гори и тр.насж.”
- с/ка 7143 “Приходи от продажби на сгради”
- с/ка 7149 “Приходи от продажби на др.ДМА”
- с/ка 7114 “Приходи от продажби на стоки”
- с/ка 7124 “Приходи от концесии”
Оборотите по горните счетоводни сметки са обобщени от 27 филиални счетоводства, ползващи през
2005г. данъчен номер еднакъв с този на Община Варна – 1030047911.

Поредното предизвикателство пред счетоводния екип на Община Варна е разработването на Етичен
кодекс на счетоводителя, съгласно съвременните изисквания на СУК /Система за управление и
контрол/ както и “Системи за управление и контрол по разпореждане и управление на
Материалните дълготрайни активи”. Поставили сме си за цел разработването и популяризирането им
до края на месец декември 2006г., които ще бъдат задължителни за Община Варна и всички
структури към нея.
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