
СТАНОВИЩЕ 
ЗА ЗАВЕРКА НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2005 Г.

Настоящото становище е изготвено на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Закона за Сметната палата и 
отразява резултатите от извършения одит за заверка на финансовия отчет на община Варна за 2005 
г.
Ръководството  на    община    Варна    е    отговорно   за достоверността,   законосъобразността     
и    редовността     на информацията   във   финансовия   отчет   за   2005   г.   и       за съставянето 
му в съответствие с нормативните изисквания.

Отговорността на одитния екип е да изрази становище за заверка на годишния финансов отчет, въз 
основа на извършения одит, в съответствие със Закона за Сметната палата и нейните одитни 
стандарти.

Одитният екип дава следните заключения по елементите на годишния финансов отчет:
I. По отчета за изпълнението на бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове и приложенията къмнего за 2005 г.
Одитът на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и 
приложенията към него на община Варна за 2005 г. включи проверка, анализ и оценка на 
информацията от гледна точка на пълнота и изчерпателност, достоверност и действителност, 
законосъобразност, редовност, правилност и измеримост.
При извършването на одита се събраха достатъчно доказателства, въз основа на които се постигна 
разумна увереност, че отчетът не съдържа съществени грешки и нередности. Отчетените финансови 
и стопански операции, както и формата, съдържанието и представянето на отчета са в съответствие 
с нормативните изисквания.
Одитният екип изразява мнение, че отчетът за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки 
и фондове и приложенията към него на община Варна за 2005 г. не съдържат съществени грешки и 
нередности и дават вярна и честна представа за достоверността, законосъобразността и 
редовността на включената в тях финансова и нефинансова информация.

                                                                                 
II. По баланса към 31.12.2005 г. и приложенията към него.
Одитът на баланса и приложенията към него на община Варна към 31.12.2005 г. включи проверка, 
анализ и оценка на отразената в тях финансова и нефинансова информация от гледна точка на 
пълнота и изчерпателност, принадлежност и собственост, наличност и валидност, оценяване, 
измеримост и оповестяване на прилаганата счетоводна политика.
При извършването на одита се събраха достатъчно доказателства, въз основа на които се постигна 
разумна увереност, че балансът не съдържа съществени грешки и нередности. Отчетените 
финансови и стопански операции, както и формата, съдържанието, изготвянето и представянето на 
баланса и приложенията към него са в съответствие с нормативните изисквания.
Одитният екип изразява мнение, че балансът към 31.12.2005 г. и приложенията към него дават 
вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на община Варна. Балансът не 
съдържа съществени грешки и нередности, които биха повлияли на потребителите на информацията 
от него.
Финансовият отчет на община Варна за 2005 г. се заверява без резерви.
Одитното становище е неразделна част от финансовия отчет на община Варна за 2005 г. 


