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Списък на съкращенията
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ОУ Основно училище
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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДО
Г-Н ДУШО ГАВАЗОВ 
КМЕТ
НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Част I. Докладване относно одита на консолидирания финансов отчет 

Мнение

Сметната палата извърши финансов одит на консолидирания годишен финансов 
отчет на община Мъглиж, състоящ се от консолидиран баланс към 31 декември 2020 г., 
консолидиран отчет за приходите и разходите, консолидиран отчет за касовото 
изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за 
чужди средства за годината, завършваща на тази дата, както и приложение към 
консолидирания финансов отчет, включително пояснения за прилаганата счетоводна 
политика.

Сметната палата изразява мнение, че приложеният консолидиран годишен 
финансов отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансово 
състояние на община Мъглиж към 31 декември 2020 г. и за нейните консолидирани 
финансови резултати от дейността и консолидираните й парични потоци за годината, 
завършваща на тази дата, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово 
отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и 
сметкоплана по чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси.

База за изразяване на мнение

Сметната палата извърши одита в съответствие със Закона за Сметната палата и 
МСВОИ (1003-1810). Отговорностите на Сметната палата съгласно МСВОИ (1003- 
1810) са описани допълнително в раздела Отговорности на Сметната палата за 
одита на консолидирания финансов отчет от настоящия доклад. Сметната палата е 
независима от община Мъглиж в съответствие с Етичния кодекс на Сметната палата, 
като тя изпълни и своите други етични отговорности в съответствие с този кодекс. 
Сметната палата счита, че получените одитни доказателства са достатъчни и уместни, 
за да осигурят база за изразяване на мнение.

Правно основание за извършване на одита

Сметната палата извърши одита на основание чл. 54 от Закона за Сметната 
палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за
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2021 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-04-03-089 от 29.06.2021 г. на Тошко Тодоров, 
заместник-председател на Сметната палата.

Отговорности на ръководството за консолидирания финансов отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на 
този консолидиран финансов отчет в съответствие с приложимата обща рамка за 
финансово отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и 
сметкоплана по чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси, и за такава система 
за вътрешен контрол, каквато ръководството определи, че е необходима, за да даде 
възможност за изготвянето на консолидирани финансови отчети, които да не съдържат 
съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или 
грешка.

При изготвяне на консолидирания финансов отчет ръководството носи 
отговорност за оценяване способността на бюджетната организация да продължи да 
функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, 
въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки 
счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен 
когато бюджетната организация ще бъде закрита или нейната дейност ще бъде 
преустановена.

Отговорности на Сметната палата за одита на консолидирания финансов 
отчет

Целите на Сметната палата са да получи разумна степен на сигурност относно 
това дали консолидираният финансов отчет като цяло не съдържа съществени 
неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издаде 
одитен доклад, който да включва одитно мнение. Разумната степен на сигурност е 
висока степен на сигурност, но не е гаранция, че финансов одит, извършен в 
съответствие с МСВОИ (1003-1810), винаги ще разкрива съществено неправилно 
отчитане, когато такова съществува. Неправилните отчитания могат да възникнат в 
резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се 
очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, ще окажат влияние върху 
икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този консолидиран 
финансов отчет.

Като част от финансовия одит в съответствие с МСВОИ (1003-1810), Сметната 
палата използва професионална преценка и запазва професионален скептицизъм по 
време на целия одит. Сметната палата също така:

• идентифицира и оценява рисковете от съществени неправилни отчитания в 
консолидирания финансов отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, 
разработва и изпълнява одитни процедури в отговор на тези рискове и получава одитни 
доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за изразяване на 
одитно мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е 
резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, 
което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване,
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фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в 
заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.

• получава разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да 
разработи одитни процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, 
но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на 
бюджетната организация.

• оценява уместността на използваните счетоводни политики и разумността на 
счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от 
ръководството.

• достига до заключение относно уместността на използване от страна на 
ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо 
предприятие и, на базата на получените одитни доказателства, относно това дали е 
налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха 
могли да породят значителни съмнения относно способността на бюджетната 
организация да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако Сметната 
палата достигне до заключение, че е налице съществена несигурност, от нея се изисква 
да привлече внимание в одитния си доклад към свързаните с тази несигурност 
оповестявания в консолидирания финансов отчет или в случай че тези оповестявания са 
неадекватни, да изрази модифицирано мнение. Заключенията на Сметната палата се 
основават на одиторските доказателства, получени до датата на одитния доклад. 
Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина бюджетната организация 
да преустанови функционирането си като действащо предприятие.

• оценява цялостното представяне, структура и съдържание на консолидирания 
финансов отчет, включително оповестяванията, и дали консолидираният финансов 
отчет представя стоящите в основата операции и събития по начин, който постига 
вярно и честно представяне.

Сметната палата комуникира с ръководството наред с останалите въпроси, 
планирания обхват и време на изпълнение на финансовия одит и съществените 
констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, 
които са идентифицирани по време на извършвания финансов одит.

Част II. Докладване във връзка с други законови и други отговорности -  
констатации при одита на консолидирания финансов отчет

В съответствие с чл. 54, ал. 14 от Закона за Сметната палата и МСВОИ 12 Ползи 
от работата на върховните одитни институции -  насочена към подобряване на 
живота на гражданите, Сметната палата, за да отговори на очакванията на 
обществото и за да засили отчетността, прозрачността и интегритета на бюджетните 
организации, комуникира в одитния доклад констатираните неправилни отчитания, 
съществени недостатъци на вътрешния контрол и случаи на несъобразяване със 
законите и другите нормативни разпоредби, освен когато:

• дадена констатация се отнася за въпрос, който очевидно е без никакви 
последици за консолидирания финансов отчет;

• закон или нормативна уредба възпрепятства публичното оповестяване на 
дадена констатация; или
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• в изключително редки случаи. Сметната палата реши, че дадена констатация 
не следва да бъде комуникирана в одитния доклад, тъй като би могло разумно да се 
очаква, че неблагоприятните последствия от това действие биха надвишили ползите от 
гледна точка на обществения интерес от тази комуникация.

Включените в Част II на настоящия одитен доклад констатации не се отнасят за 
съществени неправилни отчитания и не описват случаи, в които Сметната палата не е в 
състояние да получи достатъчни и уместни доказателства, за да достигне до 
заключение, че консолидирания финансов отчет като цяло не съдържа съществени 
неправилни отчитания. Поради това не се изисква модификация на одитното мнение.

Некоригирани неправилни отчитания

1. При извършените одитни процедури за съответствие на крайните салда по 
сметки от подгрупа 607 „Наеми и разходи за инфраструктурни обекти, земя и други 
активи и активи с художествена и историческа стойност“ в отчетни групи „Бюджет“ и 
СЕС и кредитния оборот на сметка 7609 „Коректив за капитализирани активи в 
отчетна група ДСД“ се установи следното:

1.1 Фактурирани разходи за обект "Реконструкция на водопроводна мрежа", в 
размер на 127 035 лв., са осчетоводени в отчетна група „Бюджет“ по дебита на сметка 
6076 „Основен ремонт на инфраструктурни обекти чрез външни доставки“ и кредита на 
сметка 4010 „Задължения към доставчици от страната“, като във фактурата са 
включени:

- разходи за приключили СМР, в размер на 74 860 лв., правилно осчетоводени в 
отчетна група „Бюджет“ по сметка 6076 “Основен ремонт на инфраструктурни обекти 
чрез външни доставки“ и капитализирани по сметка 2202 „Инфраструктурни обекти“ в 
отчетна група ДСД;

- разходи за изработване на инвестиционен проект за реконструкция на 
водопроводна мрежа с. Юлиево, в размер на 27 987 лв., правилно осчетоводени в 
отчетна група „Бюджет“ по дебита на сметка 6076 „Основен ремонт на 
инфраструктурни обекти чрез външни доставки“. Без основание, в същата отчетна 
група е съставена и счетоводна операция за капитализиране на разходите за 
инвестиционния проект по дебита на сметка 2071 “Незавършено строителство, 
производство и основен ремонт“ и кредита на сметка 7992 „Увеличение на 
нефинансови дълготрайни активи от други събития“, вместо да се капитализират в 
отчетна група ДСД по дебита на сметка 2071 “Незавършено строителство, 
производство и основен ремонт“ и кредита на сметка 7609 „Коректив за 
капитализирани активи в отчетна група „Други сметки и дейности“.

- разходи за активи -  водомери, на обща стойност 24 188 лв., които са с 
единични стойности под определения със Счетоводната политика (СчП) на общината 
праг за признаване на активи (1 000 лв. без ДДС), вместо по сметка 6019 "Разходи за 
други материали". Разходите правилно не са капитализирани в отчетна група ДСД. 1

Не са спазени указанията дадени с т. 18 от ДДС №  14 от 2013 г. на МФ, 
относно капитализиране на активи в отчетна група Д С Д .

С допуснатото неправилно отчитане е завишен шифър 0014 „ДМА в процес на 
придобиване“ от актива на баланса и шифър 0793 „Увеличение на не финансовите 
активи от други събития “ и занижен шифър 0601 ,, Разходи за материали“ от

1 Одитно доказателство № 2
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Отчета за приходи и разходи в отчетна група „Бюджет “ и е занижен шифър 0014 
„ДМА в процес на придобиване “ от актива на баланса в отчетна група Д С Д  и 
занижен шифър 0660 „Разходи за активи, капитализирани в Д С Д  ' в отчетна група 
ДС Д  от Отчета за приходи и разходи.

1.2 Дарение в натура2 (СМР на площад „Митрополит Калиник“ от обект 
"Реконструкция на улична мрежа и тротоари"), на обща стойност 9 095 лв., не са 
осчетоводени в отчетна група „Бюджет“ по дебита на сметка 6075 „Разходи за 
придобиване на инфраструктурни обекти чрез външни доставки“ и кредита на сметка 
7414 „Получени капиталови помощи и дарения в натура от страната“. Активите 
правилно са капитализирани в отчетна група ДСД по дебита на сметка 2071 
„Незавършено строителство, производство и основен ремонт“ и кредита на сметка 7609 
"Коректив на капитализирани активи в отчетна група „Други сметки и дейности", след 
което правилно са признати в увеличение на стойността на актива, признат по сметка 
2202 „Инфраструктурни обекти3.

Не са спазени указанията дадени с т. 18 и 19 от ДДС №  14 от 2013 г. на МФ, 
относно капитализиране на активи по сметки от групи 22 „Дълготрайни активи, 
капитализирани в отчетна група (стопанска област) "Други сметки и дейности “.

С размера на допуснатото неправилно отчитане са занижен шифър 0660 
„Разходи за активи, капитализирани в Д С Д “ и шифър 0754 „Помощи и дарения от 
страната “ в отчетна група „ Бюджет “ от Отчета за приходи и разходи.

1.3 Разходи за материали (кашпи, пейки и плодни дръвчета), на обща 
стойност 2 400 лв., които са с единични стойности под определения в СчП праг за 
признаване на активи, за обект „Реконструкция на улична мрежа и тротоари" за площад 
„Митрополит Калиник“ са осчетоводени в отчетна група „Бюджет" неправилно по 
дебита на сметка 6076 „Основен ремонт на инфраструктурни обекти чрез външни 
доставки“, вместо да бъдат изписани на разход по дебита на сметка 6019 „Разходи за 
други материали“4.

Не са спазени изискванията за отчитане на разходи, свързани с доставката и 
засаждане на различни видове храсти, дървета и тревни площи по реда на т. 25 от 
ДДС №  8 от 2014 г., които предвижда като текущи разходи или при избран подход за 
балансовото им признаване, трайните насаждения да се отчитат обособено по 
сметка 2010 „Прилежащи към сгради и съоръжения земи“, отделно от съответните 
земи като за целите на балансовото им признаване се прилага стойностен праг по 
правилата на т. 16.16.2-16.16.5 от ДДС №  20 от 2004 г.

С размера на допуснатото неправилно отчитане е завишен шифър 0660 
„Разходи за активи, капитализирани в Д С Д “ и е занижен шифър и шифър 0602 
„Разходи за външни услуги и наеми“ в отчетна група „Бюдж ет“ от Отчета за 
приходи и разходи.

2. Извършени СМР през 2020 г. за изграждане на ограда на открита спортна 
площадка, в размер на 59 966 лв., са изписани правилно на разход по дебита на сметка 
6075 „Разходи за придобиване на инфраструктурни обекти чрез външни доставки“ в 
кореспонденция със сметка 4010 „Задължения към доставчици от страната“ в отчетна 
група „Бюджет“, след което неправилно разходът е капитализиран по дебита на сметка 
2099 „Други дълготрайни материални активи“ в кореспонденция със сметка 7992 
„Увеличение на нефинансови дълготрайни активи от други събития“ в същата отчетна 
група, вместо да се капитализират в отчетна група ДСД по дебита на сметка 2202

2 Договор за дарение № 128-20 от 10.07.2020 г.
3 Одитно доказателство №2
4 Одитно доказателство №2
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„Инфраструктурни обекти“ и кредита на сметка 7609 „Коректив за капитализирани на 
активи в отчетна група ДСД.

Активът не е пряко свързан и не обслужва бюджетната дейност, не е налице 
контрол върху него и е следвало да се приложат указанията на МФ, дадени в Тема 8 
„Счетоводно отчитане на детски площадки, игрища и други“ от Коментари по 
методологически въпроси, като се признае като инфраструктурен обект.

Със Счетоводната политика не е възприет подход за осчетоводяване на 
тротоарни настилки, външни стълбища, огради и др., съгласно указание на МФ дадено 
с тема 8 „Счетоводно отчитане на детски площадки, игрища и други“ от Коментари по 
методологически въпроси.5,6

Не е спазено изискването за осчетоводяване на активите по сметки в 
съответствие с техния характер, съгласно СБО, утвърден от министъра на 
финансите с ДДС №  14 от 2013 г.

Не са спазени указанията дадени в Тема 8 от Коментари по методологически 
въпроси на МФ, относно счетоводното отчитане от бюджетните организации на 
конкретни еднакви по вид нефинансови дълготрайни активи (спортни и детски 
площадки, игрища, стадиони и др. подобни), като не е извършен анализ за определяне 
на отчетната група (стопанска област), в която подлежат на отчитане и не е 
определено дали те ще се използват за дейността на общината или ще се 
характеризират като „ публични блага

С размера на допуснатото неправилно отчитане е завишен шифър 0013 
„ Стопански инвентар и други ДМА “ от актива на баланса и шифър 0793 „ Увеличение 
на нефинансовите активи от други събития“ в отчетна група „Бюдж ет“ и е 
занижен шифър 0015 „Инфраструктурни обекти“ от актива на баланса и шифър 
0660 „Разходи за активи, капитализирани в Д С Д “ в Отчета за приходите и 
разходите.

3. През 2019 г., по договор на стойност 59 832 лв. с вкл. ДДС,7 за текущ ремонт с 
предмет „Ремонт на асфалтовата настилка чрез изкърпване със студена асфалтова смес 
в населени места на територията на община Мъглиж“ са приети и фактурирани от 
изпълнителя разходи, на обща стойност 59 832 лв., които са начислени по дебита на 
сметка 6021 „Разходи за текущ ремонт“. От общината е извършено частично плащане 
на изпълнителя, в размер на 48 124 лв., и към 31.12.2019 г. задължението към 
доставчика е в размер на 11 708 лв.

На основание одиторски доклад по пътна безопасност са установени негодни и 
компрометирани участъци за експлоатация, като за недоброто изпълнение на 
договорените работи се налагат санкции, в размер на 80 % от стойността на договора, в 
размер на 47 865 лв. Към договора е сключено допълнително споразумение № 111-19-2 
от 20.01.2020 г., в което е посочено, че във връзка с наложената санкция изпълнителят е 
издал кредитно известие, в размер на 47 865 лв., а предвид незаплатената сума от 
общината, в размер на 11 708 лв., от дружеството е изплатена сума в размер на 
36 157 лв., в резултат на което отношенията между двете страни се считат за уредени и 
не си дължат нищо една към друга.

Съставена е неправилна счетоводна операция по метода „червено сторно“ по 
дебита на сметка 6021 „Разходи за текущ ремонт“ и кредита на сметка 4010

5 Одитно доказателство № 1

6 Указанията дадени с Тема № 8 от от Коментари по методологически въпроси на МФ дава възможност 
да се избере един от двата подхода
7 Договор № 111 -19/ 06.06.2019 г.
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„Задължения към доставчици от страната“ (47 865 лв.), вместо разходите да бъдат 
признати в пълния им размер, а наложената санкция, в размер на 47 865 лв., да бъде 
призната в отчетността като приход по кредита на сметка 7198 „Приходи от неустойки, 
начети и обезщетения“ в кореспонденция със сметка 4887 „Вземания от други 
дебитори-местни лица“, след което да се съставят счетоводни операции за прихващане 
на вземанията и задълженията и погасяването им. 8

Нарушен е чл. 26, ал. 1, т. 7 от Закона за счетоводството, относно спазване 
на основен счетоводен принцип, който не допуска да се компенсират приходи и 
разходи, както и указания на МФ дадени в т. 18.7. от ДДС №  20 от 2004 г., съгласно 
които не се допуска компенсиране на приходи с разходи, освен когато това е 
предвидено в съответните счетоводни стандарти за бюджетните предприятия или 
указания на МФ-дирекция ‘Държавно съкровище”. Не е спазено изискването за 
осчетоводяване на разходите по сметки в съответствие с техния характер, съгласно 
Сметкоплана на бюджетните организации (СБО), утвърдени от министъра на 
финансите с ДДС №14 от 2013 г.

С размера на допуснатото неправилно отчитане е увеличен шифър 0403 
"Изменение на нетните активи за периода" от пасива на баланса (36 158 лв. ), намален 
шифър 0602 "Разходи за външни услуги и наеми" (47 865 лв. ) и намален шифър 0719 
"Други текущи приходи" (47 865 лв. ) от Отчета за приходите и разходите.

4. Безвъзмездно получени активи в натура (6 бр. интерактивни дисплеи) от 
МОН за нуждите на 5 училища по проект „Образование за утрешния ден“, на обща 
стойност 45 546 лв., без основание за отчитане на стопанската операцията на касова 
основа са отчетени по подпараграфи 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ и 46- 
20 „Капиталови помощи и дарения от Европейския съюз“.9

Неоснователно е приложено указание на МФ дадено с т. 7.4.5. от ДДС №  20 от
2004 г.

С размера на неправилното отчитане е завишен показател ,, Помощи и дарения 
от Европейския съюз" и "Придобиване на други дълготрайни активи" в колона „СЕС 
отчет “ от Отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата 
от Европейския съюз и сметките за чужди средства.

5. През 2020 г„ от Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев“
- второстепенен разпоредител с бюджет (ВРБ), са открити две банкови сметки 7443 за 
средства от ЕС (в лева) за обслужване на дейностите по изпълнението на проекти. За 
прехвърлянето на паричните наличности от получени в предходни отчетни периоди 
средства при изпълнение на проекти „Подкрепа за успех“, „Ученически практики“ и 
проекти финансирани от ДФЗ, в размер на 34 500 лв., от банковата бюджетна сметка по 
сметките за СЕС, са съставени следните счетоводни записвания10:

а) правилно на начислена основа по дебита на сметка 4684 „Разчети със сметки 
за средства от Европейския съюз на общините за постъпили и разходвани средства“ и 
кредита на сметка 5013 „Текущи банкови сметки в левове“ в отчетна група „Бюджет“ и 
с огледални счетоводни записвания в отчетна група СЕС (в т.ч. СЕС-РА - 11 779 лв. и 
СЕС-КСФ - 22 721 лв.);

б) на касова основа, неправилно по подпараграф 62-02 „Предоставени трансфери 
(-)“ в отчета за касовото изпълнение на бюджета (Б-3) и по подпараграф 62-01 
„Получени трансфери (+)“ в отчетите за касовото изпълнение на СЕС-КСФ (22 721 лв.)

8 Одитно доказателство № 3
9 Одитно доказателство № 4
10 Одитно доказателство № 4
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и СЕС-РА (11 779 лв.), Вхместо само по подпараграф 88-03 „Събрани средства и 
извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз“ в Отчета за 
касовото изпълнение на бюджета за двете отчетни групи.

Не са спазени указанията дадени от МФ в т. 23 от ДДС № 1 1  от 2013 г., 
относно счетоводното отразяване прехвърлянето на паричните средства по сметка 
7443 в отчетна група „ Бюджет “ по подпараграф 88-03 от ЕБК, в резултат на което 
сачдото на подпараграф 88-03 се занулява. Не е спазено изискването за отчитане на 
стопанските операции по параграфи в съответствие с техния характер, съгласно 
ЕБК за 2020 г., утвърдени от министъра на финансите ДДС №  09 от 2018 г.

С размера на неправилното отчитане показател „ Трансфери между 
бюджетни организации“ е увеличен в колона „Бюджет-отчет" и в колона „СЕС 
отчет“ от Отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата 
от Европейския съюз и сметките за чужди средства.

6. Извършени основни ремонти и изграждане на инфраструктурни обекти, на
обща стойност 177 898 лв., в т.ч. „Реконструкция на общински пазар“ (68 875 лв.)11, 
„Изграждане на паркинг между ул. "Гео Милев", ул. "Ген. Гурко" и ул. "8-ми март"(24 
179 лв.)12 и "Основен ремонт на водопровод ул. "Преображение" с. Дъбово" (84 944 
лв.),13 приключили през 2020 г., правилно са признати по сметка 2202
„Инфраструктурни обекти“ към 31.12.2020 г., но не са включени своевременно в 
амортизационния план на общината и не са променени своевременно основни 
параметри (отчетна стойност, амортизируема стойност, годишна и месечна 
амортизационна квота, остатъчен срок на ползване и балансова стойност), което оказва 
влияние на размера на начислените амортизации14.

Начисляването на разходи за амортизация на последващите разходи за ДМА е 
стартирало през месец януари 2021 г., вместо от месеца следващ месеца на въвеждане в 
експлоатация на актива, съгласно Счетоводната/Амортизционната политика на община 
Мъглиж.

Не са спазени изискванията на т. т. 36.1. и т. 46 от ДДС №  5 от 2016 г. на МФ, 
относно промени в някои параметри, които водят до промяна на разходите за 
амортизации и стартирането (начисляването) на амортизациите.

Допуснатото неправилно отчитане е оценено по характер.

7. През 2020 г., новоактувани имоти -  общинска собственост са признати в 
отчетна група „Бюджет“ по сметка 2010 „Прилежащи към сгради и съоръжения земи“ , 
на обща стойност 13 052 лв. (8 броя прилежащи към сгради земи) и в отчетна група 
ДСД по сметка 2201 „Земи, гори и трайни насаждения“, на обща стойност 552 304 лв. 
(77 броя поземлени имоти), по данъчната оценка, определена към периода на съставяне 
на актовете за общинска собственост (АОС).

В т. 3 от Раздел IV „Счетоводно отчитане на дълготрайните активи в 
бюджетната организация“ от СчП на община Мъглиж е определено ДМА първоначално 
да се оценяват по справедлива стойност при безвъзмездно придобиване.

За новоактуваните имоти не е налична документация, доказваща приемането на 
данъчната оценка за справедлива стойност.1? Данъчната оценка може да се използва за

11 Обект „Реконструкция на общински пазар“ -  У BE № 08-17-6/ 05.10.2020г.
12 „Изграждане на паркинг“ - УВЕ № 08-17-6/ 05.10.2020г.
13 Основен ремонт водопровод - УВЕ № 95-101-12/ 18.05.2020г.
14 Одитни доказателства №№ 1 и 5

15 Одитно доказателство № 7

стр. 11 от 14



първоначална оценка само доколкото се явява надежден индикатор за справедлива 
стойност на съответния имот, в противен случай, тя не би следвало да се взема предвид. 
В резултат е допуснато няколко поземлени имоти от новоактуваните активи (земи)16 да 
бъдат признати в отчетността на общината по значително занижени стойности.

Не са спазени изискванията на чл. 24, ал. 1 от ЗСч за вярно и честно 
представяне на имущественото състояние на предприятието, във връзка с Раздел IV, 
т. 3 от Счетоводната политика на общината, и във връзка с изискванията на 
Счетоводен стандарт 16 „Дълготрайни материални активи“, стойността на 
балансово признатите активи в отчетността на общината, да не се различава 
съществено от справедливата им стойност към датата на съставяне на финансовия 
отчет.

Допуснатото неправилно отчитане е оценено по характер.

Случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби

1. През 2020 г. в община Мъглиж е действала Стратегия за управление на 
риска, утвърдена от кметът на общината през 2008 г. и не актуализирана своевременно 
(на 3 години), с което са нарушени разпоредбите на чл. 12 от Закона за финансово 
управление и контрол. В община Мъглиж не е създаден риск-регистър за 
идентифициране на рискове от потенциални събития или ситуации, които могат да 
повлияят негативно върху постигане целите на общината, в т.ч. не са идентифицирани 
и оценени съществуващи рискове в областта на счетоводната отчетност.17

Не са спазени изискванията на чл. 12, ал. 3 от Закона за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор относно актуализиране на Стратегията за 
управление на риска на всеки 3 години.18

Коригирани неправилни отчитания

Не са коригирани неправилни отчитания.

Съществени недостатъци на вътрешния контрол

Въведените контролни дейности в областта на счетоводната отчетност не са 
прилагани непрекъснато през целия одитиран период. Недостатъчни са по съдържание 
и обхват и не са минимизирали риска от допускане на неправилни отчитания при

16 АЧОС № 3743/20- ПИ плош 910 кв.м.- 84,80 лв.; АЧОС № 3744/20- ПИ площ 81 1 кв.м. -  75,50 лв.; 
АЧОС № 3746/20- ПИ площ 1825 кв.м.- 29.40 лв; АЧОС № 3760/20- ПИ площ 831 кв.м,- 52,40 лв.; АЧОС 
№ 3761/20- ПИ площ 831 кв.м.- 31.40 лв; АЧОС № 3850/20- ПИ площ 2259 кв.м,- 16.30 лв. и др. п.
17 Одитно доказателство № 6
18 Чл. 12(1) Ръководителите на организациите по чл. 2 отговарят за управлението на рисковете.
(2) Управлението на риска включва идентифициране, оценяване и контролиране на потенциални събития 
или ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане целите на организацията, и е 
предназначено да даде разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати.
(3) За изпълнение на дейностите по ал. 1 и 2 ръководителите утвърждават стратегия, която се 
актуализира на всеки три години или при настъпване на съществени промени в рисковата среда. 
Контролните дейности, целящи намаляването на риска, се анализират и актуализират най-малко веднъж 
годишно.
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осчетоводяване на капитализиране на разходи, отчитане на дарения и санкции, 
отчитане на стопански операции по параграфи.

В подкрепа на констатациите са събрани 7 броя одитни доказателства, които 
заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се 
намират в Сметната палата. При необходимост можете да се запознаете с тяхното 
съдържание на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 22.

Настоящият одитен доклад е приет на основание чл. 54, ал. 14 от Закона за 
Сметната палата, с Решение № 436 от 10.11.2021 г. на Сметната палата и е изготвен в 
два еднообразни екземпляра, един за община Мъглиж и един за Сметната палата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА СМЕТНАТА
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Приложение № 1 Опис на одитните доказателства

В таблицата е представен списък на одитните доказателства, подкрепящи 
констатациите, комуникирани в одитния доклад.

№ Одитни доказателства Брой страници
01 Г Ф О-1.16-1 Работен документ за предварителна оценка на 

контролните дейности при осчетоводяване на капиталови разходи в 
периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020 г. за община Мъглиж и 
приложения договори, счетоводни справки, удостоверения за 
въвеждане в експлоатация, справка от амортизационен план.

39

02 ГФО-1.28 Работен документ за извършен анализ за наличие на 
равенства по определени счетоводни сметки в представения 
консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г. на община Мъглиж 
и приложение Хронологични описи по сметки, обяснение от 
директор дирекция АОФБ.

13

03 ГФО-2.11 Взаимовръзки между приходни сметки и параграфи и 
приложения Фактура 6413 от 21.10.2019 г., протокол № 1 за СМР, 
платежно нареждане СЕБРА, хронологична ведомост, одитен 
доклад, писмо 26-90-1 от 06.01.2020 г. допълнително споразумение 
от 20.01.2020 г. фактура 6480 от 17.01.2020 г.., банково извлечение, 
мо, хронологична ведомост по сметка 4010.

18

04 ГФО-2.11-2.14-1 Взаимовръзки между сметки и параграфи в отчетна 
група СЕС-КСФ и приложения счетоводни справки на ПГСС, 
Касови отчети на ПГСС, Писмо от МОН, справка за 6 бр. 
интерактивни дисплеи в 5 училища

61

05 ГФО-2.18 -3 Работен документ за извършени тестове на контрола 
при отчитане на капиталовите разходи за следните обекти и 
приложения Удостоверение № 95-101-12 от 18.05.2020 г. за 
въвеждане в експлоатация, и извлечение от амортизационен план.

6

06 ГФО 1.9 Разбиране на дейността на организацията 32
07 ГФО-2.15 -3 Работен документ за процедури по същество (тестове 

на детайлите) на признати в отчетността активи по счетоводна 
сметка 2010 „Прилежащи към сгради и съоръжения земи“ в отчетна 
група Бюджет и ГФО-2.15 -4 Работен документ за процедури по 
същество (тестове на детайлите) на признати в отчетността активи 
по счетоводна сметка 2201 „Земи, гори и трайни насаждения“ в 
кореспонденция със сметка 7992 " Увеличение на нефинансови 
дълготрайни активи от други събития" в отчетна група " Бюджет" и 
„Други сметки и дейности“ и Приложение - Обяснителна записка от 
Директор дирекция „Административно обслужване, бюджет и 
финанси“, хронологични описи.
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