
¼ь�� 
СМЕТНА ПАЛАТА 

---

ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНАТА ПАЛАТА 
№ 0400112120 

за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на 

община Костенец за 2020 г. 

София, 2021 г. 



СЪДЪРЖАНИЕ 

Списък на съкращенията ......................................................................................................... 3 

Част I. Докладване относно одита на консолидирания финансов отчет ............................ 4 

Квалифицирано мнение ....................................................................................................... 4 

База за изразяване на квалифицирано мнение .................................................................. 4 

Правно основание за извършване на одита ..................................................................... 11 

Отговорности на ръководството за консолидирания финансов отчет .......................... 11 

Отговорности на Сметната палата за одита на консолидирания финансов отчет ....... 12 

Част II. Докладване във връзка с други законови и други отговорности - други 
констатации при одита на консолидирания финансов отчет ............................................. 13 

Коригирани неправилни отчитания ................................................................................. 13 

Съществени недостатъци на вътрешния контрол ........................................................... 19 

Приложение № 1 Опис на одитните доказателства ............................................................ 21 



Списък на съкращенията 
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ОПОГЗГФ 

ОбА 
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ЗСч. 

ДМА 

МРРБ 

мосв 

ЗУО 

ОПБКС 

ВРБ 

ЗПФ 

Годишен финансов отчет 

Единна бюджетна класификация 

Международни стандарти на върховните одитни институции 

Сметкоплан на бюджетните организации 

Общинско предприятие „ Общински гори и земи в горския фонд" 

Общинска администрация 

Общински съвет 

Закон за счетоводството 

Дълготрайни материални активи 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

Министерство на околната среда и водите 

Закон за управление на отпадъците 

Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство" 

Второстепенни разпоредители с бюджет 

Закон за публични финанси 
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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО 
СЪБРАНИЕ 

ДО 
Г-Н ЙОРДАН АНГЕЛОВ 
КМЕТ НА 
ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

Част 1. Докладване относно одита на консолидирания финансов отчет 

Квалифицирано мнение 

Сметната палата извърши финансов одит на консолидирания годишен финансов 
отчет на община Костенец, 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 с изключение на ефекта от 
въпросите/въпроса, описани/описан в раздел База за изразяване на квалифицирано 

мнение от настоящия доклад, приложеният консолидиран годишен финансов отчет дава 
вярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на община Костенец 

към 31 декември 2020 г. и за нейните консолидирани финансови резултати от дейността 

и консолидираните и 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 изр�зяване на квалифицирано мнение 

При одита на приложения консолидиран годишен финансов отчет Сметната 

палата констатира следните неправилни отчитания: 

1. При извършените одитни процедури за проверка за съответствие на
амортизационната/счетоводната политика и амортизационните планове на 
амортизируемите нефинансови дълготрайни активи се установи, че всички работни 
групи назначени със заповед на кмета, съответно ръководителите/директорите на всички 
ВРБ са съставили протоколи, в които неправилно е определен един и същ остатъчен срок 
на годност за еднакви по вид активи, без да е взето предвид моралното и физическото им 
изхабяване 

1.1. Сгради, признати по сметка 203 9 „Други сгради" с посочени дати на 
придобиване 2000 г., 2004 г. и 2016 г. е определено да се амортизират за 50 години; 

1.2. Всички активи, признати по сметка 2041 „Компютри и хардуерно 
оборудване" с посочени дати на придобиване през периода 2000 г. - 2016 г. е определено 
да се амортизират за 8 години; 
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1.3. Всички активи, признати по сметка 2049 „Други машини, съоръжения, 

оборудване" с посочени дати на придобиване през периода 2000 г. - 2017 г. е определено 
да се амортизират за 5 години, с изключение на един клас активи (мобилни телефони), 

за които е определен срок от 3 години1
. 

1.4. Всички активи, признати по сметка 2051 „Леки автомобили" с посочени дати 
на придобиване през периода 2010 г. - 2018 г. е определено да се амортизират за 10 

години; 

1.5. Всички активи, признати по сметка 2059 „Други транспортни средства" с 
посочени дати на придобиване през периода 2007 г. - 2017 г. е определено да се 
амортизират за 20 години; 

1.6. Всички активи, признати по сметка 2060 „Стопански инвентар" с посочени 

дати на придобиване през периода 2001 г. - 2009 г. е определено да се амортизират за 10 

години; 
Henpaвwl1-lume отчитания са установени по време на финансовия одит на ГФО 

за 2019 г. на община Костенец. 
1. 7. Всички активи, осчетоводени по сметка 2202 „Инфраструктурни обекти" с

посочени дати на придобиване през периода 2015 г. - 2019 г. е определено да се 
амортизират за 50 години. 2 

Не са спазени изискванията на т. т. 2 8, 3 О и 65 от ДДС № 5 от 2016 г. на МФ за 
определяне на максимални срокове за някои класове активи, и определяне на срока на 
годност на амортизируемите активи. 

Не са спазени изискванията на чл. 24, ал. 1 от Закона за счетоводството за вярно 

и честно представяне във финансовите отчети на имущественото състояние на 
предприятието. 

Допуснатото неправилно отчитане е съществено по характер. 

2. При извършване на одитни процедури за анализ на придобитите дялове и
участия на общината в пет броя търговски дружества - ,,Строител-Костенец" ООД, 
,,Костенец резорт" АД, ,,Медицински център 1 - Костенец" ЕООД , ,,Костенец лес 18" 
ЕООД, и „Еледжик стил" ЕАД - в ликвидация се установи, че от същите са изискани 

документи, но не са представени в одитираната организация отчети за одитирания 

период, въпреки че управителите на дружествата са уведомени с писма3 от 26.01.2021 г. 
съгласно указание на МФ, дадено с т.28.4. на ДДС 20 от 2004 г., да представят 

окончателни отчети за 2020 г. 
В счетоводната политика на община Костенец не са утвърдени процедури за 

отразяване на промените в дела на инвестициите в притежаваните от общината акции и 

дялове в търговски дружества - свързани лица, при не представяне на годишни 
финансови отчети или приблизителна оценка от дружествата в рамките на сроковете за 

годишното приключване на бюджетните предприятия, определен от МФ 

Не са спазени указанията на т.28.4. от писмо ДДС № 20 на МФ, относно 
отчитането на дяловите участия и акции в търговски дружества и държавни 
предприятия-свързани лица. Не са спазени указанията на министъра на финансите, 
дадени с т. 42 от ДДС № 9 от 2020 г., с които е определено, че при изготвянето на 
сборната оборотна ведомост, която подлежи на представяне в МФ и Сметната 
палата, следва да са осчетоводени всички активи и пасиви, както и всички приходи и 
разходи, отнасящи се за 2020 г. 

1 ОД№lЗ 
2 ОД№ОЗ
3 OД№10иОД№11 
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Допуснатото неправwшо отчитане е оценено по характер. 

3. Извършени са авансови плащания в предходен отчетен период за изграждане
на пелетна линия, в размер на 476 950 лв., като авансът по сметка 4020 „Доставчици по 
аванси от страната" не е бил закрит и извършените разходи не са били капитализирани 

по сметка 2071 „Незавършено строителство, производство и основен ремонт". Към 
31.12.2019 r., при съставени коригиращи операции е допуснато капитализиране на 
разходите по сметка 2071 „Незавършено строителство, производство и основен ремонт" 
(предоставените аванси) без да е извършен анализ за степента на завършеност на обекта 

и без предоставени от изпълнителя документи удостоверяващи размера на усвоеното 
авансово плащане. Изискани са документи, които да удостоверят приемането на 
активите (на издадени фактури и актове образец № 19 за действително изпълнени и 
приети от възложителят работи),4 но до приключване на одитната задача при 
извършването на финансовия одит на ГФО към 31.12.2019 r. и на ГФО към 31.12.2020 г., 
такива не са предоставени на одитния екип. 

Община Костенец е следвало да изиска от изпълнителя документи 
удостоверяващи в натурално и стойностно изражение за етапа на завършеност и 
приемане на авансово платените дейности, относно изграждането на пелетната линия. 

Допуснатото неправилно отчитане е установено при извършения финансов одит 
на ГФО за 2019 r. на община Костенец и към 31.12.2020 г. 

Не са спазени указанията на МФ, дадени в т.16. 6 от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ, 
относно изискването за извършване на приблизителна счетоводна оценка на разходите 
на съответния етап на придобиване на ДМА, 5 към края на отчетния период като се 
оценява етапа, до който е достигнал този процес. 

Не са изпълнени изискванията на чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от ЗСч за вярно и честно 
представяне на имуществетюто състояние на предприятието и чл. 26 ал. 1, т. 8 за 
предимство на съдържанието пред формата и счетоводтю отразяване на сделките и 
събитията в съответствие с тяхното съдържание, същност и икономическа 
реалност, а не формално според правната им форма. 

Не са спазени изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за Сметната палата 
(ЗСмП) относно задължението на ръководителите и длъжностните лица в 

одитираните организации да оказват съдействие на лицата по чл. 39, ал. 1 от ЗСмП 
при осъществяване на правомощията им. 

Не са спазени изискванията на чл. чл. 163 и 164 от ЗПФ за организиране на 
счетоводната отчетност в публичния сектор в съответствие с изискванията на ЗСч, 
ЗПФ, и указанията дадени от министъра на финансите, което е нарушение на 
бюджетната дисциплина по смисъла на§ 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПФ. 

Допуснатото неправилно отчитане е съществено по характер. 

4. В отчетна група СЕС, от два ВРБ (ОУ „ Христо Смирненски" и ПГ „Георги
Сава Раковски") придобити активи от МОН по проект „Образование за утрешния ден" 
(преносими компютри),6 в размер на 21 414 лв., не са прехвърлени в отчетна група 

„Бюджет" по сметка 2041 „Компютри и хардуерно оборудване" в кореспонденция със 

4 ОД №07 и ОД No 11 
5 които към края на отчетната година не са осчетоводени по съответните сметки от подгрупи 207, 607 
6 Осчетоводени по сметка 2041 „Комшотри и хардуерно оборудване" в кореспонденция с 7612 
„Прехвърлени нефинансови дълготрайни активи от/към бюджетни организации от подсектор "Централно 

управление" 
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сметка 7601 "Прехвърлени активи и пасиви между отчетни групи "Бюджет" и "СЕС"7, 
следствие на което на активите не са начислени разходи за амортизации за 2020 г. 

В Амортизационната/Счетоводната политика на община Костенец не е определен 
подход за прехвърлянето в системата на първостепенния разпоредител от СЕС в 
БЮДЖЕТ и ДСД на придобивани чрез СЕС активи след като е приключил процесът на 
придобиване на въпросните активи. 8

Не са спазени указанията на т. 17 от ДДС № 5 от 2016 г. на МФ, относно 
прехвърляне на придобитите в отчетна група СЕС нефuнансовu активи след процеса 
по тяхното придобиване. 

С размера на неправилното отчитане в размер на 21 414 лв. е завишен. шифър 
0012 „ Компютри, транспортни средства, оборудване" в отчетна група СЕС и занижен. 
същия шифър в отчетна група „Бюджет" от актива на баланса и шифър 0771 
„ Прехвърлени нетни активи между бюджетни организации" занижен в отчетна група 
Бюджет и завишен в отчетна група СЕС от Отчета за приходите и разходите. 

5. В отчетна група „Бюджет", неправилно по подпараграф 01-01 „Заплати и
възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения" са отчетени разходи9 за 
осигурителни вноски за ДОО в размер на 20 013 лв., вместо по подпараграф 05-51 
„Осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществено осигуряване". На 
начислена основа са съставени правилни счетоводни записвания по сметка 6051 
,,Разходи за осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване". 

Не е спазено изискван.ето за осчетоводяван.ето на разходите по параграфи в 
съответствие с техния характер, съгласно ЕБК за 2020 г. утвърден от министъра на 
финансите с ДДС № 07 от 2019 г. 

С размера на неправилното отчитан.е, в размер на 20 013 лв., е завишен 
показател „ Разходи за възнаграждения н.а персонала" и занижен. показател„ Разходи 
за осигурителни вноски" в Отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за 
средства от Европейския съюз и чуждите средства. 

6. В общинска администрация (ОбА) Костенец, е допуснато неравнение между
признатите в счетоводната база и определените в амортизационния план (АП) разходи за 
амортизации на амортизируеми активи, признати по сметки от групи 20 „Дълготрайни 
материални активи", 21 „Нематериални дълготрайни активи" и 22 „Дълготрайни активи, 
капитализирани в отчетна група „Други сметки и дейности", което към 30.06.2020 г. е в 
размер на 19 811 лв. Към 31.12.2020 г. неравнението на информацията между сумите 
осчетоводени в счетоводната база и определените в АП разходи за амортизации на 
активи признати по същите сметки, е в размер 4 612 лв. 

Неравнение между признатите разходи за амортизация и определените в АП, в 
размер на 17 340 лв., са установени при извършения финансов одит на ГФО за 2019 г. на 
община Костенец. 

До края на одитната задача на извършения финансов одит на ГФО за 2019 г. и на 
ГФО за 2020 г., на одитния екип не се представиха документи и извлечения от 
счетоводните регистри, даващи обяснение за установените разлики, поради което 
одитният екип не може да изрази увереност по отношение размера на начислените 

7 0Д№О9 
8 С т. 6.4 от Амортизационната политика е определено амортизируемите активи придобивани чрез СЕС, 
да се считат за придобити/въведени в употреба в тримесечието на прехвърлянето от СЕС и трайното им 
завеждане в „Бюджети" или ДСД съгласно т. 16 и 17 
9 ОД№15 
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разходи за амортизация. 10 

Не са спазени указанията на т. 14 от ДДС № 5 от 2016 г. на МФ и 
амортизационната политика на общината, относно счетоводното отразяване на 

начисляването на аrwортизациите от бюджетните организации. 
Допуснатото неправилно отчитане е оценено по характер. 

7. В отчетна група „Бюджет", разходи11 във връзка с изпълнително дело на НАП от
2018 г. по Постановление за налагане на обезпечителни мерки и наложен запор през 2019 
г., изплатени през 2020 г. в размер на 297 154 лв., неправилно са осчетоводени по сметка 
6091 „Разходи за съдебни разноски и арбитраж в страната" 12, вместо по сметки от 
подгрупа 699 „Намаление на нетните активи от други събития". 

Не са приложени указанията на т. 8.9 отДДС № 20 от 2004 г. за осчетоводяване 

на допуснати грешки от минали години. 

Не е спазено изискването за осчетоводяването на стопанските операции по 

сметки в съответствие с техния характер, съгласно СБО, утвърден от министъра на 

финансите с ДДС № 14 от 2013 г. 

С размера на неправилното отчитане, в размер на 297 154 лв., е завишен 

показател „ Други нелихвени разходи" и занижен показател„ Намаление на финансови 

активи от други събития" в Отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките 
за средства от Европейския съюз и чуждите средства. 

8. В ОбА, в отчетна група СЕС, по сметка 4020 „Доставчици по аванси в страната",
са осчетоводени извършени през 2019 г. и 2020 г. авансови плащания за два обекта, в 
размер на 4 547 774 лв., 13 за обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път 
SFO 1370/ I-8/ Костенец- с. Костенец - участък от км +0+000 до км 9+000 - настилки, 
широколентов път и тротоари" и „Обновяване на двор и спортни игрища, ремонт на 
отоплителна инсталация в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Костенец, като към 
31.12.2020 г. не е определена и начислена приблизителна счетоводна оценка на 
разходите, основана на база достигнатия етап на завършеност на обектите, от която да се 
определи каква част от платените авансово суми да се признаят по сметка 2071 
,,Незавършено строителство, производство и основен ремонт" в същата отчетна група. 
Съгласно указанията дадени в т. 16.6 от ДДС № 20 от 2004 г., така определената сума на 
счетоводна оценка на разходите по придобиването се начислява по съответните сметки 
от подгрупи 207, 607 и сметки от подгрупа 220 „Дълготрайни активи, капитализирани в 
отчетна група (стопанска област) "Други сметки и дейности" от ДСД, а в началото на 
следващата година записванията по т. 16.6.1 от ДДС № 20 от 2004 г. се сторнират чрез 
червено сторно (операцията се отразява в отчетността за новата отчетна година) 14

Не са спазени изискванията на чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от ЗСч за вярно и честно 

представяне на имущественото състояние на предприятието и чл. 26 ал. 1, т. 8 за 

предимство на съдър:жанието пред формата и счетоводно отразяване на сделките и 

събитията в съответствие с тяхното съдържание, същност и икономическа 

10 ОД№ОЗ
11 ОД№15
12 Задължения към НАП за ДОО, универсален пенсионен фонд, здравно осигуряване и данък върху 
доходите. 
13 В т.ч. по два договора за услуги са извършени окончателни плащания, но същите не са отписани от 
сметка 4020 „Доставчици по аванси в страната" и капитализирани по сметка 2071 „Незавършено 
строителство, производство и основен ремонт", тъй като от изпълнителите не са представени документи, 
удостоверяващи приемането на договорените дейности, общо в размер на 42 690 лв. 
14 ОД № 12 и приложения №№ 6, 7 и 8 
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реашюст, а не формално според правната им форма. 
Не са спазени указанията на МФ, дадени в т.16. 6 от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ, 

относно изискването за извършване на приблизителна счетоводна оценка на разходите 
на съответния етап на придобиване на ДМА, 15 към края на отчетния период като се 
оценява етапа, до който е достигнал този процес. 

Допуснатото неправилно отчитане е оценено като съществено по характер. 

9. В отчетна група „СЕС" не е осигурена стойностна връзка между краен
счетоводен баланс за 2019 г. и начален счетоводен баланс за 2020 г. по макета на МФ на 
община Костенец като е завишено началното салдо на сметка 4684 „Разчети със сметки 
за средства от Европейския съюз на общините за постъпили и разходвани средства" със 
сумата от 5 300 лв. 16 

Не са спазени разпоредбите на чл. 26, ал. 1, т. 5 от Закона за счетоводството, 
за независимост между отделните отчетни периоди и стойностна връзка между 
начален и краен счетоводен баланс. 

С размера на неправилното отчитане е завишен шифър 0529 „Други 

краткосрочни задължения" от пасива на баланса за текущата година в отчетна група 

СЕС, като допуснатото е оценено и като съществено по характер. 

1 О. Констатирани случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни 
разпоредби: 17

Община Костенец е определена като община с финансово затруднение въз основа на 
данните от годишните отчети за касово изпълнение на бюджетите на общините, оборотните 
ведомости, информацията по чл. 5а от Закона за местните данъци и такси и информацията в 
Регистър общински дълг към края на 2020 г. 

10.1. В община Костенец не е изградено звено „Вътрешен одит", въпреки че 
попада в обхвата на чл. 12, ал. 2, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор 
(ЗВОПС). Съгласно чл. 21 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) ръководителите на 
бюджетни организации са отговорни за изграждането, функционирането и отчитането на 
системи за финансово управление и контрол в съответствие с действащото 
законодателство. Установено е и по време на извършени финансови одити на община 
Костенец за предходни отчетни периоди. 

Несъответствието е установено и при извършения финансов одит на ГФО на 
община Костенец за 2019 г. 

Не са спазени изискванията за задължително изграждане на звено за вътрешен 
одит в общините, чийто бюджет надхвърля 1 О млн. лв., регламентирани в чл. 12, ал. 2, 
т.З от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, във връзка с чл. 55. от ЗВОПС. 

10.2. Поради неизпълнение на решение на ОбС - Костенец, с което през 2018 г. е 
прекратена дейността на общинско предприятие „Общински гори и земи в горски фонд" 
(ОП ОГЗГФ) и е образувано ново дружество „Костенец лес 18" ЕООД - правоприемник 
на активите и пасивите на закритото общинско предприятие, е допуснато да се ползват 
от дружеството без нормативно основание активи за 232 873 лв. (земя за 33 237 лв., 
сгради за 132 421 лв. и транспортни средства за 67 215 лв.), собственост на общината, без 
същите да са апортирани в капитала на дружеството или за тях да се дължи наем. 

Не са спазени изискванията на чл. 3 ал. 3 от ЗСч за текущото счетоводно 

15 които към края на отчетната година не са осчетоводени по съответните сметки от подгрупи 207, 607 в 
отчетни групи „Бюджет" и СЕС и 220 в отчетна група ДСД 
16QД№16 
170Д№11
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отчитане на основата на документална обоснованост на стопанските операции и 
факти при спазване изискванията за съставянето на документи по този закон. 

Към 31.12.2020 г. решението на Общинския съвет не е изпълнено. С последващо 
Решение №191 от 17.12.2020 г. на ОбС Костенец е възложено на кмета на общината да 
предприеме всички правни и фактически действия за отписването на „Костенец Лес 18" 
ЕООД от регистъра по чл. 241, ал. 1 от Закона за горите. 

10.3. В община Костенец е възприет подход за събиране и отчитане на таксите за 
ползване на детски градини, който създава условия за несвоевременното им 
централизиране, както и създава риск от неправомерно ползване на събраните парични 
средства в брой. Не са признати публични вземания от такси за ползване на детски 
градини по сметка 4301 „Вземания от данъци, вноски, такси и административни глоби и 

санкции". Съгласно представени обяснения от счетоводителите на трите детски градини, 
таксите се събират срещу издаване на приходни квитанции без да се съставят счетоводни 
записвания. Възприето е, при приключване на кочаните с приходни квитанции, същите 

да се отчитат и паричните средства в брой да се внасят в касата на общината, като в ОбА 
се съставя счетоводно записване по дебита на сметка 5011 „Касови наличности в левове" 
в кореспонденция със сметка 7051 „Приходи от такси в левове". Дължимите и неплатени 
такси се водят в извънсчетоводни регистри. 

В Счетоводната политика на общината не е определен ред за отчитане на таксите 

за ползване на детски градини, социални домове и др. на начислена основа. 
Допуснатото несъответствие е установено и при извършения финансов одит на 

ГФО на община Костенец за 2019 г. 

Не са спазени изискванията на чл. 4, буква а), ал. 3 от Закона за ограничаване на 
плащанията в брой, съгласно който събраните в брой средства от бюджетните 
организации се внасят своевременно по съответните им банкови сметки. 

Не са спазени изискванията на т. 94 от ДДС 14 от 2013 г. относно отчитане 
на суми, които представляват публични вземания по сметки от подгрупа 430 „ Вземания 
от данъци, осигурителни вноски, такси, и административни глоби и санкции". 

Не са спазени чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 4 от ЗСч за текущото счетоводно отчитане 
да се извършва по способа на двустранното счетоводно записване и изискването 
счетоводният регистър да е носител на хронологично систематизирана информация за 
стопански операции от първични и/или вторични счетоводни документи 

Не са спазени изискванията на чл. чл. 163 и 164 от ЗПФ за организиране на 
счетоводната отчетност в публичния сектор в съответствие с изискванията на ЗСч, 
ЗПФ, и указанията дадени от министъра на финансите, което е нарушение на 
бюджетната дисциплина по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПФ. 

Одитнuят екип няма увереност в достоверността на балансово признатите 
приходи от такси и други публични вземания в отчетността на общината и тяхното 
съществуване. 

10.4. Наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на 
общината са в размер на 2 399 229 лв. и представляват 22.2 на сто от средногодишния 

размер на разходите за последните 4 години (10 816 067 лв.). Превишението на 

бюджетния показател е в размер на 776 819 лв. или със 7.2 на сто в повече спрямо 
допустимите 15 на сто от средногодишния размер на разходите за последните 4 години. 

Нарушена е разпоредбата на чл. 94, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 130а, ал. 1, т. 2 
от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и§ 2 от ДР на ЗПФ, което се счита за 
нарушение на бюд:жетната дисциплина. 

10.5. Просрочените към 31. 12. 2020 г. задължения по бюджета на общината са 

в размер на 1 459 557 лв. и представляват 11,2 на сто от отчетените разходи за последната 
година (13 067 791 лв. ). Превишението на бюджетния показател е в размер на 806 168 лв. 
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или с 6.2 на сто спрямо допустимите 5 % от отчетените за последната година разходи. 
Не са изпълнени изискванията на чл. 94, ал. ал. 3, т. 3, във връзка с чл. 130а, ал. 

1, т. 4 от ЗПФ и във връзка с§ 2 от ДР на ЗПФ, което се счита за нарушение на 
бюджетната дисциплина. 

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 Костенец 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 квалифицирано 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 2021 г. и 
в изпълнение на Заповед № ОД 04-01-121 от 17.09.2020 г., изменена със Заповед 

№ОД - 04-01-001 от 08.02.2021 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. 
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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 потребитеJШте, 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, 

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. 
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• 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 11. Докладване във връзка с други законови и други отговорности -

други констатации при одита на консолидирания финансов отчет 

В съответствие с чл. 54, ал. 14 от З акона 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, коригирани по 

време на одита, и съществени недостатъци на вътрешния контрол, 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 

• 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. 

Сметната палата не модифицира одитното мнение във връзка с включените в Част 

II на настоящия одитен доклад други констатации. 

Коригирани неправилни отчитания 

1. При извършени одитни процедури за проверка на счетоводното отразяване на

приходите, разчетите и взаимоотношенията между Общинско предприятие „Общински 

гори и земи в горския фонд" (ОП ОГЗГФ) и общинска администрация (ОбА) се 

установи 18
, че за извършени продажби на дървен материал по цени с вкл. ДЦС на 

физически лица, в размер на 495 380 лв., облагаеми по реда на ЗДДС с данъчна ставка в 

размер на 20 на сто, по сметка 4511 „Разчети за данък добавена стойност" не е начислен 

и съответно не е преведен дължимия ДДС в размер на 99 076 лв. 

Неправилното отчитане е установено по време на финансовия одит на ГФО за 

2018 г. и наГФО за2019 г. на общинаКостенец. 19

18 0Д№О7 

19 С Решение № 421 от 06.11.2019 г. на СП, на основание чл. 49, ал. 3 от ЗСмП, е прието окончателният 
одитен доклад след извършения финансов одит на ГФО за 2018 г. да бъде изпратен на изпълнителния 
директор на НАП за предприемане на съответните действия 
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Не са спазени изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗСч относно принципа на 
начисляване, във връзка с чл. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 6 ал. 1 и ал. 2, чл. 12, ал. 1, чл. 25, ал. 
1 и ал. 2, чл. 66, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС. 

Към 31.12.2020 г. дължимия ДДС е преведен на НАП на основание20 ревизионен 
акт от 27.07.2020 г. 

2. В ОбА Костенец, за признати инфраструктурни обекти21 (87 броя пътища на
територията на общината) през 2017 г. по сметка 2202 „Инфраструктурни обекти", е 
определена отчетна стойност (483 285 лв.), без да е извършена експертна оценка при 
тяхното първоначално признаване. 22

Неправилното отчитане е установено по време на финансовия одит на ГФО за 
2018 г. и 2019 г. на община Костенец. 

Не са спазени изискванията на т. 4 от СС 16 ДМА относно оценяването на ДМА 
при първоначалното им признаване. 

3. При извършени одитни процедури за проверка на актуваните и признати
имоти общинска собственост се установи следното: 

3.1. За придобити (новоактувани) през 2019 г. непризнати в предходен период 
активи23 (земеделски земи24 и сгради25 публична и частна общинска собственост), не е 
определена справедлива стойност и не са признати по сметки от групи 20 „Дълготрайни 
материални активи" и 22 „Дълготрайни активи, капитализирани в отчетна група 
(стопанска област) ,,Други сметки и дейности" в отчетни групи „Бюджет" и ДСД. 

Не са изпълнени изискванията на чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от ЗСч за вярно и честно 
представяне на имущественото състояние на предприятието. 

3.2. Към 31.12.2019 г. по сметка 2201 „Земи, гори и трайни насаждения" са 
признати активи за 688 73 5 лв. неправилно по данъчни оценки, вместо по справедлива 
стойност. 

Неправилното отчитане е установено по време на финансовия одит на ГФО за 
2019 г. на община Костенец.26

Не са спазени указанията дадени от министъра на финансите с т. 16. 5. от ДДС 
№ 20 от 2004 г., във връзка с т. 4. 7., буква „ б" на СС 16 Дълготрайни материални 
активи", относно осчетоводяване на активите по справедлива стойност при 
първоначалното безвъзмездно придобиване. 

3.3. Допуснато е в Счетоводната политика на община Костенец, в Раздел Оценка 
на активите, с т. 2.2. да се определи безвъзмездно получени общински сгради и имоти 
да се оценяват по данъчна оценка, а не по справедлива стойност.27

Несъответствието е установено по време на финансовия одит на ГФО за 2018 г. и 

20 ОД№l 1 
21 ОД №07 и ОД №12 
22 стойността е определена от главният счетоводител на общината 
23 ОД №04 и ОД №12 
24 АОС- 82 броя 
25 АОС- 1 брой 

26 С протокол от 27.11.2020 г. е съставена комисия, която да извърши преглед на наличните дълготрайни 
материални и нематериални активи и инфраструктурни обекти, както и да определи справедливи 
стойности за активи (земеделски земи, землища, пасища, мери, земи е регулации, сгради на територията 
на община Костенец). Към 31.12.2020 г. е определена тяхната справедлива стойност, като са увеличени 
балансовите стойности на 180 броя активи в землището на с. Голак общо за 1 036010 лв. 
27 В Счетоводната политика на община Костенец в сила от 01.01.2020 г. е определено: ,,т.VI. Дълготрайни 
активи А. Дълготрайни материални активи т.4.2. Дълготрайните материални активи, получени 
безвъзмездно, се оценяват по справедлива стойност" 
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2019 г. на община Костенец. 
Не са спазени разпоредбите на чл. 3, ал. 2 от ЗСч за текущо счетоводно 

отчитане на всички стопански операции, които водят до промяна на имущественото 
и финансовото състояние. Не са спазени изискванията на т. т. 1, 4. 7. и 7 от НСС 16 
Дълготрайни материшти активи относно отчитането и оценяването на ДМА. 

4. Към 31.12.2019 г., в отчетна група ДСД,28 са установени следните
неправилни отчитания: 

4.1. Между крайните салда на сметка 4831 „Временни депозити, гаранции и други 
чужди средства от местни лица" (239 130 лв.) от една страна и сбора на салдата на сметки 
5013 „Текущи банкови сметки в левове" (11 699 лв.), 4614 ,, ,,Временни безлихвени заеми 
от/за общински бюджети" (4 000 лв.), 4630 „Временни безлихвени заеми от/за сметки за 
чужди средства" (192 230 лв.) е установена разлика от 31 201 лв., която се дължи на 
следното: 

- 25 000 лв., възстановени през 2013 г. депозити за продадени имоти, отписани
неправилно от сметка 4630 „Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди 
средства", вместо от сметка 4831 „Временни депозити, гаранции и други чужди средства 
от местни лица" в отчетна група ДСД; 

- неправилно извършени разходи за бюджетни дейности от сметката за чужди
средства, общо в размер на 34 110 лв., в т.ч. 876 лв. през 2014 г. и 33 234 лв. през 2019 г., 
осчетоводени по сметка 6029 „Други разходи за външни услуги" (22 105 лв. по ф-ри за 
доставка на хранителни продукти, 8 944 лв. телефонни услуги и 2 184 лв. др. разходи) и 
отчетени по § 1 О - 20 „Разходи за външни услуги", вместо разходите да бъдат извършени 
с бюджетни средства и отчетени в отчетна група „Бюджет"; 

- приходи от продажба на земя, в размер на 24 867 лв., постъпили неправилно по
набирателната сметка вместо по банкова бюджетна сметка са признати неправилно като 
приходи от реализиране на стоки по сметка 7114 „Приходи от продажба на стоки" в 
отчетна група ДСД и отчетени неправилно по §40-40 „Постъпления от продажба на земя" 
в отчетна група ДСД. Средствата е следвало да бъдат прехвърлени по бюджетната сметка 
на общината, и съответно да бъдат отчетени в отчетна група „Бюджет" в съответствие с 
указанията дадени с т. 35 от ДДС № 03 от 2016 г. наМФ.29 За коригиране на неправилното 
отчитане през следващ отчетен период, следва да се приложи т. 8.9. от ДДС № 20 от 
2004 г. 

- неправилно внесени по сметката за чужди средства, в размер на 3 041 лв.,
вследствие закриване на банковата сметка на ОП ОГЗГФ, осчетоводени по дебита на 
сметка 5013 „Текущи банкови сметки в левове" и кредита на сметка 7992 „Увеличение 
на нефинансови дълготрайни активи от други събития" в отчетна група ДСД. Следвало 
е средствата да бъдат прехвърлени по бюджетната сметка на общината и отчетени в 
съответствие с техния характер (неусвоени средства от предоставени субсидии и /или 
събрани приходи от извършена стопанска дейност на предприятието). 

Не са спазени разпоредбите на чл. 6, ал. 1, чл. 9, ал. 2 на ЗПФ във връзка с§ 2 от 
ДР на ЗПФ и указанията на т.т 1 и 2 от писмоДДС № 14 от 2013 г. за утвърждаване 
на СБО и изискванията на чл. 26 от ЗСч за предпазливост. 

28 ОД№О5

29 в случай на продажба на отчитани в ДСД активи от група 22 „Дълготрайни активи, капитализирани в 
отчетна група (стопанска област) "Други сметки и дейности", тя следва да се отрази в отчетна група 
„Бюджет", включително и отчетната стойност на продадените активи, която се прехвърля от ДСД в отчетна 
група „Бюджет" чрез сметка 7602 „Вътрешни некасови трансфери между отчетни групи "Бюджет" и 
"Други сметки и дейности" 
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Не са спазени указанията на т.35 отДДС № 03 от 2016 г. 
4.2. Не е въведена възможност в счетоводната система за аналитично отчитане на 

средствата признати по сметка 4831 „Временни депозити, гаранции и други чужди 
средства от местни лица". 

Не са спазени изискванията на чл.11, ал.1 т. 2 от Закона за счетоводството 
относно получаване на аналитична и обобщена информация по счетоводен път, 
представяща най-точно и по най-подходящ начин годишните финансови отчети на 
предприятието. 

Неправилните отчитания и неравнение са установени при извършения финансов 

одит на ГФО за 2019 г. на община Костенец. 
През 2020 г. е въведена възможност за аналитично отчитане на сметката, с 

въведена информация по контрагенти. Извършени са корекции по отношение на 
съответните неправилно осчетоводени суми, следствие на което салдото по сметката за 
чужди средства съответства на характера на сметката. 

5. При извършени одитни процедури за проверка на информацията на

определените разходи за амортизация в обобщения амортизационен план на 

амортизируемите нефинансови дълготрайни активи и начислените в счетоводния 

софтуер се установи, че актив общинска собственост (сграда), с отчетна стойност 399 

747 лв., е включена в амортизационния план неправилно с остатъчна стойност 5%, 

вместо 10%, както е определено в амортизационната политика на общината. 

Не са спазени изискванията на т. 40 от ДДС № 05 от 2016 на МФ, относно 
определяне на остатъчна стойност на амортизируемите активи. 

Не са спазени указанията на т. 14 от ДДС № 5 от 2016 г. на МФ и 
амортизационната политика на общината, относно счетоводното отразяване на 
начисляването на амортизациите от бюджетните организации. 

6. Извършени в предходен отчетен период разходи за подмяна на съществуващ

водопровод, в размер на 41 493 лв., са капитализирани по сметка 2202 „Инфраструктурни 

обекти" със сумата от 24 576 лв., вместо действителния размер, или в по-малко с 
16 917 лв. Обектът е приключил през м. декември 2018 г. На актива не са начислени 

разходи за амортизации за 2019 г. и към 30.06.2020 г.30 

Не са спазени изискванията на т. т. 14 и 36 от писмо ДДС № 05 от 2016 г. на 
МФ, относно счетоводното отразяване на начисляването на амортизациите от 
бюджетните организации. 

Към 31.12.2020 г. са начислени амортизации в размер на 1 238 лв. (за разходите 
капитализирани през 2019 г., в размер на 24 579 лв.). 

7. В баланса на общината към 30.06.2020 г. са осчетоводени получени приходи

от дивиденти31
, в размер на 150 000 лв., от „Костенец лес 18" ЕООД по сметка 7177 

„Приходи от дивиденти от предприятия-несвързани лица", вместо да бъдат отнесени 
временно по сметка 4897 „Задължения към други кредитори - местни лица (приходно
разходни позиции)". Съгласно становище от МФ с вход. № 08-00-199 от 26.02.2020 г., 
след изтичането на годината едноличният собственик на капитала на дружеството 

30 ОД№ОЗ 

31 ОД№О5 
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(Общински съвет - Костенец),32 би следвало да приеме годишния финансов отчет и да 
вземе решение за разпределение на печалбата на дружеството, включително и каква част 

подлежи на изплащане, като се конкретизира, че подлежащата на изплащане печалба е 
за сметка на превода, направен от дружеството. Въз основа на решението за изплащане 

и определяне на конкретния размер на дължимия дивидент от участие в предприятие, за 
което се прилага метода на собствения капитал,33 за неговото начисляване се съставят 
операциите по т. 7.3.2., буква а) и отчитане на приход и коректив на приходи по буква б) 

от ДДС № 05 от 2015 г. на МФ, като начисленото по сметка 4352 „Вземания за дивиденти 
от контролирани, съвместно контролирани и асоциирани предприятия" вземане за 
дължимия дивидент се закрива със съответната част от задължението по сметка 4897 
,,Задължения към други кредитори - местни лица (приходно-разходни позиции)". 

Не е спазено изискването на т .28 от писмо ДДС № 20 от 2004 г. на МФ, т. 7.3.2. 
отДДС №5 от 2015 г. и писмо№ 08-00-199 от 26.02.2020г. наМФ относно изплатения 
дивидент. 

Към 31.12.2020 г. няма решение на Общинския съвет за определяне на размера на 
дължимия дивидент.34 Съгласно указанията на МФ сумата е отнесена по сметка 4897 

,,Задължения към други кредитори - местни лица (приходно-разходни позиции). 

8. На основание решение на Общински съвет - Костенец,35 със стойността на
извършени последващи разходи на две търговски дружества, 100 % собственост на 
общината,36в размер на 235 805 лв., към 31.12.2019 г. правилно са отписани, но 
неоснователно е признато увеличение в стойността на капитала,37 т.к. липсва вписване 

на обстоятелствата в Търговския регистър, вкл. и увеличение на капитала на 
дружествата. 38

През 2020 г. е извършено вписване в Търговския регистър, включително и 
увеличението на капитала на дружествата. 

Не са спазени изискванията на чл. 4 от Закона за Търговския регистър, относно 

изискването в търговския регистър да се вписват търговци, клонове на чуждестранни 

търговци, юридически лица и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено 

със закон, че подлежат на вписване, т. к. увеличаването на капитала има действие от 

вписването му в Търговския регистър,· чл. 119, ал. 4 от Търговския закон, във връзка с 

чл. 51, буква „ б" от глава VI от Закона за общинската собственост . 

9. В ОбА, в отчетна група СЕС, по сметка 2049 „Други машини, съоръжения,
оборудване", без наличието на издадени фактури и актове образец № 19 за действително 
изпълнени и приети от възложителят СМР, неправилно са осчетоводени извършени 

авансови плащания за два обекта, в размер на 4 547 774 лв.,39 за обект „Реконструкция и 

32 съгласно разпоредбата на чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон 
33 Съгласно приложимите разпоредби на т. 28 от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ 
34 ОД№О9 и ОД№l 1 
35 Решение № 117 по Протокол № 25 от 12.11.2018 г. 
36 за саниране на сграда, реконструкция и основен ремонт „Медицински център 1 - Костенец" ЕООД и 
,,Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Костенец" 
37 Съгласно Решение № 117/12.11.2018 г. на Общинския съвет за увеличаване капитала на двете дружества 
чрез внасяне от едноличния собственик на капитала (община Костенец) на непарични вноски, в размер на 
235 805 лв. 
38 ОД№Об
39 В т.ч. по два договора за услуги са извършени окончателни плащания, но същите не са отписани от 
сметка 4020 „Доставчици по аванси в страната" и капитализирани по сметка 2071 „Незавършено 
строителство, производство и основен ремонт", тъй като от изпълнителите не са представени документи, 
удостоверяващи приемането на договорените дейности, в размер на 42 690 лв. и 2 274 лв., представляващи 
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рехабилитация на общински път SFO 1370/ I-8/ Костенец- с. Костенец - участък от км 
+0+000 до км 9+000 - настилки, широколентов път и тротоари" и „Обновяване на двор
и спортни игрища, ремонт на отоплителна инсталация в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий",
гр. Костенец", вместо по сметка 4020 „Доставчици по аванси в страната" в същата
отчетна група. 40

Не е спазено изискването за осчетоводяването на стопанските операции по 
сметки в съответствие с техния характер, съгласно СБО, утвърден от министъра на 
финансите сДДС №14 от 2013 г. 

Не са спазени изискванията на чл. 26 от ЗСч за предпазливост. 
Не е спазено изискването на т. 28 от ДДС № 03 от 2009 г. на МФ, относно 

осчетоводяване на изплатени през текущата година суми срещу бъдеща доставка на 
услуга, а едва при предоставянето на услугата, авансът за доставката се закрива. 

Не са спазени изискванията на чл. 20, т. т. 2 и 9 от Закона за публичните 
финанси относно отчетността, отговорността публичните финанси да се управляват 
по начин, който гарантира отчетността и отговорността на разпоредителите с 
бюджети, както и законосъобразност - спазване на приложимото законодателство, 
на вътрешните актове и на договорите, във връзка с§ 2 от ДР на ЗПФ, което се счита 
за нарушение на бюд:жетната дисциплина. 

10. В ОбА, към 31.12.2020 г. по кредита сметка 9299 „Други кредитори по

условни задължения" в отчетна група СЕС, са осчетоводени без основание 41 2 бр. записи 

на заповеди издадени през 2021 г., на обща стойност 232 21 О лв. 42

Не са спазени разпоредбите на чл. 3, ал. 2, чл. 24, ал. 1 и чл. 26, ал. 1, т. 4 от 

ЗСч., относно текущото счетоводно отчитане на всички стопански операции, които 

водят до изменения на имущественото и финансовото състояние на предприятието и 

за признаване на ефектите от сделки и други събития в момента на тяхното 

възникване, независимо от момента на плащането на паричните средства или техните 

еквиваленти, и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят. 

11. Получени приходи43 от наказателни лихви за просрочени местни данъци и

такса битови отпадъци, в размер на 45 623 лв., отчетени правилно по подпараграф 28-09 

„Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски", неправилно са 

осчетоводени по кредита на сметка 7090 „Приходи от административни глоби и 

санкции", вместо по сметка 7271 „Приходи от лихви върху просрочени публични 

вземания " 

Не са спазени изискванията на т. 23 отДДС № 15 от 2015 г. и т. 33 от ДДС 

№ 04 от 2016 г. на МФ, относно отчитане на приходите от наказателни лихви за 

просрочени местни данъци и такса за битови отпадъци да се отчитат на начислена 

основа по сметка 72 71 „ Приходи от лихви върху просрочени публични вземания". 

част от авансово платена сума за изработка на проект за ремонт на детска градина неодобрен по договора, 
общо в размер на 44 964 лв. 
40 ОД № 12 и приложения №№ 6, 7 и 8 
41 ОД№14 
42 издадени по договор за „Ремонт и реконструкция на сградата на Общинска администрация в гр. 
Костенец, община Костенец с цел подобряване на нейната енергийна ефективност - Административен 
договор № BG06RDNP00I-7.008-0008-C01 04.12.2019 - 04.12.2022 г." на 22.01.2021 r. 
43 ОД№15 
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12. В отчетна група „Бюджет", не е осигурена стойностна връзка между краен
счетоводен баланс за 2019 г. и начален счетоводен баланс за 2020 г. по макета на МФ на 
община Костенец, като са установени следните неравнения по счетоводни сметки44

: 

- занижено е началното салдо на сметка 1101 „Акумулирано изменение на
нетните активи" с 60 477 лв.; 

- занижено е началното салдо по сметка 1992 „Дългосрочни заеми от небюджетни
предприятия от сектор „Държавно управление" със сумата от 33 545 лв., като със същата 
сума е завишено началното на сметка 1993 „Текущ дял по дългосрочни заеми от 
небюджетни предприятия от сектор „Държавно управление"; 

- завишено е началното салдо на сметка 401 О „Задължения към доставчици от
страната" със сумата от 112 899 лв.; 

- занижено е началното салдо на сметка 411 О „Вземания от клиенти от страната"
със сумата от 13 632 лв.; 

- занижено е началното салдо на сметка 4120 „Задължения по аванси към клиенти
от страната" със сумата от 39 427 лв.; 

- занижено е началното салдо на сметка 4211 „Задължения към работници,
служители и друг персонал - местни лица" със сумата от 19 494 лв.; 

- занижено е началното салдо на сметка 4230 „Провизии за бъдещи плащания към
персонала" със сумата от 24 227 лв.; 

- занижени са началните салда на сметки 451 О „Разчети за данъци върху доходите
на физически лица" и 451 l „Разчети за данък добавена стойност" общо с 28 158 лв. и 
завишено салдото на сметка 4512 „Разчети за данък върху приходите от стопанска 
дейност/Разчети за корпоративен данък" със сумата от 7 119 лв.; 

- занижени са началните салда на сметки 4555 „Разчети за вноски за Държавното
обществено осигуряване", 4556 „Разчети за здравни вноски за Националната 
здравноосигурителна каса" и 4557 „Разчети за допълнително задължително пенсионно 
осигуряване" общо със сумата от 87 588 лв.; 

- занижено е началното салдо на сметка 4684 „Разчети със сметки за средства от
Европейския съюз на общините за постъпили и разходвани средства" със сумата от 
5 300 лв. 

- В представената информацията в баланса в таблица „Retain - earnings" към 31
декември 2019 г., е допусна техническа грешка на стойност от 29 891 лв. 

Към датата на приключване на одитната задача разликите не са анализирани и 
обяснени от одитираната организация, на одитния екип не са предоставени конкретни 
обяснения и разпечатки от счетоводната система, относно причините за установените 
разлики. 

Не са спазени разпоредбите на чл. 26, шz. 1, т. 5 от Закона за счетоводството, 
за независимост между отделните отчетни периоди и стойностна връзка между 

начшzен и краен счетоводен бшzанс и указанията на МФ за попълване на таблица 

,, Retain - earnings ". 

Съществени недостатъци на вътрешния контрол 

Поради неизграждане на звено за вътрешен одит в структурата на общината не е 

постигнато прилагане на систематичен и дисциплиниран подход за идентифициране и 

оценяване на рисковете. 

Въведените контролни дейности: 

44 ОД№lб 
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- не обхващат всички рискове, възникващи при отчитането на приходите и
разходите, активите и пасивите, съобразно спецификата на дейността на общината и са 
неефективни; 

- не са действали през целия одитиран период и не са минимизирали риска от
допускане на неправилни отчитания, включително при отчитане на разходите за 
амортизация на амортизируемите дълготрайни активи, вземания, задължения, отчитане 
на публични вземания и други стопански операции, подлежащи на отчитане в годишния 
финансов отчет на общината. 

На основание т. 67 от писмо ДДС № 9 от 2020 г. на МФ, по време на финансовия 

одит са извършени две корекции на Баланс и ОПР към 31.12.2020 г. на община Костенец. 

Коригираните ГФО за 2020 г. са заредени в системата ИСО на МФ на 29.03.2021 г. и 

на 18.05.2021 г. и са представени в Сметната палата на 31.03.2021 г. и на 

20.05.2021 г. 

В подкрепа на констатациите са събрани 16 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. София, ул. ,,Екзарх Йосиф №37. 

Настоящият одитен доклад е приет на основание чл. 54, ал. 14 от Закона за 
Сметната палата, с Решение № 161 от 22.06.2021 г. на Сметната палата и е изготвен в два 
еднообразни екземпляра, един за община Костенец и един за Сметната палата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА СМЕТНАТА П 
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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 ТК № 2. 7 Работен документ за извършена проверка за наличие 

и съответствие на съставните части на междинния финансов 
5отчет към 30.06.2020 г. и представянето на друга информация и 

справки съгласно ДДС №04 от 23.06.2020 г. 
02 ТК № 2.15-5 Работен документ за процедури по същество 

(тестове на детайлите) за проверка на счетоводното отчитане на 
18 капиталовите разходи в отчетна група СЕС-3-Р А в Общинска 

администрация - Костенец. 
03 ТК № 2.27 Работен документ за проверка на начислените 

амортизации на амортизируемите активи. 
15 

04 ТК № 2.15-1 Работен документ за проверка на съществени 
позиции от ГФО за счетоводно отчитане на дълготрайни 

49 активи по счетоводни сметки и друга информация 
(извлечения/обяснения) и приложения 

05 ТК № 2.15-2 Работен документ за анализ на изменението по 
счетоводни сметки от СБО, спрямо аналогичен предходен 

28отчетен период за сметки 1625, 7177 и 7522 в отчетна група 
„Бюджет", сметки 4614, 7612 и 9914 в отчетна група „СЕС" и 
4830 и 4831 в отчетна група „ДСД"" и друга информация 
(извлечения/обяснения) и приложения. Писмо до дирекция 
„Държавно съкровище" от община Костенец и отговор с писмо 
№ 08-00-199 от 26.02.2020 г. на МФ относно изплатения 
дивидент. 

06 ТК № 2.16-1 Проверка на счетоводно отчитане по счетоводни 
сметки 1623 за заеми и 5112 за отчитане на дялове и акции в 

16 ОбА Костенец и друга информация (извлечения/обяснения) и 
приложения. 

07 ТК № 2.16-2 Проверка на процедури по същество (тестове на 
детайлите) за проверка на предприетите действия и извършени 

12 корекции на неправилно осчетоводени сделки и събития, 
установени при извършен финансов одит на ГФО на община 
Костенец за 2019 г. и друга информация 
(извлечения/обяснения) и приложения. 

08 ГФО - 2.16-2 Проверка и анализ на счетоводното отчитане на 14 
ангажиментите и новите задължения за разходи, в това число 
съществени позиции по сметки 9200, 9800, 9801 и 9803 в отчетни 
групи „Бюджет" и СЕС в ОбА Костенец и в отчетна група 
„Бюджет" в кметство с. Костенец и в СУ „Св. Климент 
Охридски" гр. Костенец и друга информация 
(извлечения/обяснения) и приложения. 
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09 ГФО - 2.15-2 Процедури по същество за проверка и анализ на 19 
изменението по счетоводни сметки от СБО, спрямо аналогичен 
предходен отчетен период за сметки 1625 и 7177 в отчетна група 
„Бюджет", сметки 4614 и 7612 в отчетна група „СЕС" и 4831 в 
отчетна група ,,ДСД" и друга информация 
(извлечения/обяснения) и приложения .. 

10 ГФО - 2.16-3 Проверка на отчитане на дялове и акции на община 26 
Костенец в търговски дружества към 31.12.2020 г. в това число 
съществени позиции по сметка 5112 за участията в съвместно 
контролирани предприятия в отчетна група „Бюджет" в ОбА 
Костенец и друга информация (извлечения/обяснения) и 
приложения. 

11 ГФО - 2.16-4 Проверка за предприетите действия и извършени 51 
корекции на неправилно осчетоводени сделки и събития, 
установени при извършено предварително проучване и текущ 
контрол на периодичния финансов отчет на Община Костенец 
към 30.06.2020 г. и друга информация (извлечения/обяснения) и 
приложения. 

12 ГФО-2.15-3 - Работен документ за процедури по същество 156 
( тестове на детайлите) за проверка на счетоводното отчитане на 
дълготрайни активи по съществени сметки и друга информация 
(извлечения/обяснения) и приложения. 

13 ГФО-2.27 - Работен документ за проверка на начислените 5 
амортизации на амортизируемите активи 

14 2.15-1 Процедури по същество за проверка на счетоводни сметки 9

в ОбА Костенец, 9233, 9299, 9923 в отчетна група „Бюджет" и 
9299 и 9944 отчетна група „СЕС" и в  кметство с. Костенец 
9923 в отчетна група ,,Бюджет" и друга информация 
(извлечения/обяснения) и приложения. 

15 ГФО - 2.11-2.14 Обяснение на разликите, установени при 23 
взаимовръзките между сметки от СБО и параграфи от ЕБК за 
отчетна група „Бюджет" и друга информация извлечения от 
сметки. 

16 ГФО -1.14 Начални и крайни салда по счетоводни сметки и друга 33 
информация - извлечение от счетоводна база, РД 1.14 - преди 
корекция, извлечение от ПП „ACL" - разлики. 
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