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ДГ “ РАДОСТ ” 

5300 Габрово, ул. „ Чумерна” №15, ул. „ Прохлада” № 2 , 

тел. 066/806 557; 066/807 174, e-mail: cdg_radost_gabrovo@abv.bg 

 

 

 

О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А 

 

за оповестяване на прилаганата счетоводна политика, информация за състоянието и 

изменението на основните активи, пасиви, приходи и разходи на ДГ „Радост” за период 

01.01.2018 - 31.12.2018 година 

 

 

ДГ „ Радост” е общинско детско заведение прилагащо система на делегиран 

бюджет. Тя осъществява дейността си със средства предоставени от първостепенeн 

разпоредител с бюджет - Община Габрово. 

ДГ „Радост” прилага единна счетоводна политика с тази на Община Габрово, с 

цел предоставената във финансовите отчети информация да е надеждна, пълна, точна 

да отговаря по съдържание и доставерност във всички аспекти.  

Финансово-счетоводната дейност на ДГ „Радост” през 2018 година е 

организирана съгласно, Закона за държавния бюджет за 2018г., Закона за изпълнение на 

държавния бюджет за 2018г., Закона за предучилищното и училищно образование, 

както и издадените вътрешни нормативни документи във връзка с функционирането на 

Системата за финансово управление и контрол.  

Финансовият отчет на ДГ „Радост” за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 година е 

разработен на основание Закона за счетоводство; Сметкоплана на бюджетните 

организации, утвърдения индивидуален сметкоплан на детската градина, съобразен с 

индивидуалния сметкоплан на Община Габрово и прилаганата счетоводна политика. 

При изготвянето на отчета са спазени указанията дадени в ДДС 20/2004 година и 

Указания, получени от МФ. Формата и съдържанието на годишният финансов отчет е 

определена със Заповед на министъра на финансите и включва: 

» Баланс за 2018г. 

» Отчет за приходите и разходите за 2018г. 

» Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2018г. 

»  Приложение, съдържащо обяснителна записка за изпълнението на 

бюджета, прилаганата счетоводна политика и информация за състоянието и 

изменението на основните активи, пасиви, приходи и разходи.  

При осъществяването на отчетността на ДГ „Радост” през 2018г. и съставянето 

на годишният финансов отчет са прилагани принципите: текущо начисляване; 

предимство на съдържанието пред формата; предпазливост; съпоставимост на 

приходите и разходите; запазване на счетоводната политика от предходни отчетни 

периоди /постигане на съпоставимост на счетоводните данни през различните отчетни 

периоди/. Отчета отразява всички факти, явления и процеси, настъпили и протекли през 

отчетната година. Същият представя имущественото и финансово състояние на ДГ 

„Радост” и промените в собствения капитал.  

Финансово счетоводната информация в баланса е отразена в отчетна група: 

”Бюджет” . 
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АКТИВ НА БАЛАНСА 

Раздел А. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ  

Група І. Дълготрайни материални активи  (ДМА) с отчетна стойност -  

1 828 800.85 лв. в това число: 

» Сгради – 1 520 860.50 лв. 

» Компютри, транспортни средства, оборудване – 36 158.35 лв. 

» Земи, гори и трайни насаждения – 271 782.00 лв. 

Група ІІ. Нематериални дълготрайни активи с отчетна стойност – 0.00 лв. 

Група ІІІ. Краткотрайни материални активи – 2 597.10 лв. налични 

хранителни материали, които се намират в склад. Към 31.12.2018г. е извършена 

инвентаризация  на МЗ съгласно чл.28 от ЗС, Заповед на Директора на ДГ „Радост”  и във 

връзка със Заповед  на Кмета на Община Габрово. За резултатите от  инвентаризацията  са 

изготвени съответните документи. Същите намират отражение  в оборотната ведомост и 

баланса за 2018 год. 

 

Общата стойност на раздел „А” от актива  е 1 831 397.95 лв. или с 61 613.44лв. в 

намаление спрямо предходния отчетен период. 

 

Раздел Б. ФИНАНСОВИ АКТИВИ 

Група ІІІ. Други вземания 

» Предоставени аванси – 140.40 лв. от извършен абонамент. 

Общата стойност на раздел „Б” от актива е 140.40 лв. няма разлика с предходния 

отчетен период. 

 

Общата стойност на  АКТИВА – 1 831 538.35лв. или намаление спрямо 

предходния отчетен период в размер на  61 613.44 лв.  

 

Раздел В. ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ – 115 464.40лв. в сумата са включени 

краткотрани активи в употреба с характер на ДМА, подлежащи на задбалансово 

отчитане и активи със стойност под прага на същественост. 

 

ПАСИВ  НА БАЛАНСА 

Раздел А. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

» Разполагаем капитал – 1 586 206.21лв. няма промяна спрямо предходния 

отчетен период; 

» Акумулираното изменение на нетните активи от минали години  е 

увеличено с 165 934.90 лв.; 

Общата стойност на раздел „А” от пасива на баланса е 1 803 687.59 лв. или в 

намаление с 56 293.97лв. спрямо предходния отчетен период. 

 

Раздел Б.ПАСИВИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ 

Група І.  Дългосрочни задължения – 0,00лв. 

Група ІІ. Краткосрочни задължения 

» Задължения към доставчици – 8 140.38лв., сумата включва 6 759.47лв. 

задължения към доставчици от страната и сумата 1380.91лв., която е коректив за 

задължения към доставчици.  

» Задължения за данъци мита и такси – 50.38лв. - начислен данък в/у 

приходите от наем на имущество и  от  продажба на продукция. 
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Общо за група ІІ. – 8 190.76лв. или с 2 669.88лв. в увеличение спрямо 

предходния отчетен период. 

Група ІІІ. Провизии и отсрочени постъпления. 

» Провизии за задължения – 19 660лв. Сумата представлява неизползван 

платен годишен отпуск на персонала към 31.12.2018г. с включени задължителни 

осигуровки от работодателя. 

Общата стойност на раздел „Б” от пасива е 27 850.76лв. или с 5 319.47лв. в 

намаление спрямо предходния отчетен период. 

 

Обща стойност на ПАСИВА – 1 831 538.35лв. или в намаление спрямо 

предходния отчетен период в размер на  61 613.44 лв.  

 

Раздел В. ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ – 94 717.57 лв. в сумата са включени 

поети нови ангажименти за разход. 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ: 

 

Отчитането на приходите и разходите е организирано по дейности, групи, 

параграфи на Единната бюджетна класификация /ЕБК/ и по счетоводните сметки от 

СБО.   

Приходите се отразяват по сметките от Раздел 7 на Сметкоплана на бюджетните 

организации /СБО/. Поддържа се текуща информация по отделни видове приходи и в 

края на годината са приключени със сметките от група 12. 

Приходите през 2018г. са основно от такси, наем на имущество и  приходи от  

продажба на продукция. За периода е начислен данък в/у приходите с данъчната ставка 

3%. и преотстъпен данък - 1,5% от сумата на приходите. Всички приходи се начисляват 

към момента на тяхното възникване и се включват във финансовите отчети за периода 

за който се отнасят. 

Същевременно разходите се отразяват по сметките за отчитане на разходите по 

икономически елементи по Раздел 6 от СБО и в края на годината са приключени със 

сметките от група 12.  

Съгласно отчета за приходи и разходи към 31.12.2018 г. са отчетени приходи в 

размер на 2 531 лв., разходи – 688 182лв, трансфери между бюджетни организации – 

685 701лв. и придобиване на дълготрайни материални активи /компютри и хардуер/  в 

размер на 7 126 лв. 

 

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА: 

 

При изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на 

бюджета, се използват данни за приходите и разходите, трансферите и операции за 

финансови активи и пасиви, които се формират на касовата основа по параграфи и 

подпараграфи на ЕБК. 

 

 

 


