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ОПОВЕСТЯВАНE КЪМ  ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА 

СЪРНИЦА ЗА 2018 ГОДИНА   

 

 

Община Сърница е създадена с Указ на Президента на Република България 

№177/29.07.2014 година. Указът влиза в сила от 01.01.2015 година. В община 

Сърница няма ново образувани предприятия през периода 01.01.2018  до 31.12.2018 

година. 

Годишният финансов отчет е съставен в съответствие с изискванията на 

Закона за счетоводството и съгласно възприетата счетоводна политика на Община 

Сърница. При изготвянето са спазени изискванията и указанията дадени с ДДС 

20/14.12.2004 г., ДДС 14/30.12.2013г., ДДС 05/30.09.2016 година и ДДС № 

08/21.12.2018 г.  на  Министерство  на финансите. Счетоводството на Община 

Сърница се осъществява при спазване на основните счетоводни принципи посочени 

в чл. 26, ал.1 от Закона за счетоводството. 

Счетоводната дейност в Община Сърница се извършва при спазване на 

нормативните изисквания на ЗСч, СБО, ЕБК за 2018 г., указанията на МФ, както и 

подзаконови актове, вътрешните правила и инструкции на Общината. 

Община Сърница е с Булстат 176 806 228 и изготвя годишен финансов отчет 

към 31.12.2018 г. в лева. В годишния финансов отчет община Сърница обобщава 

финансовите отчети на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, които 

са: 

-  СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Сърница; 

-  ОУ „Никола Йонков Вапцаров” село Побит камък; 

-  ОУ „Георги Сава Раковски” село Медени поляни. 

В община Сърница - ПРБ и второстепенните разпоредители към нея 

осъществяват дейността си в следните отчетни групи: „Бюджет”, „Сметки за 

средства от европейски съюз” и „Други сметки и дейности”. Като приложение към 

годишния финансов отчет община Сърница представя обяснителна записка за 

изпълнението на бюджета, заедно със сметките от ЕС, на сметките за чуждите 

средства и изпълнението на капиталовите разходи. Разполагаемият капитал на 

община Сърница по счетоводна сметка 1001 в отчетна група „ Бюджет” e в размер 

на 2 315 887,39 лева и няма промяна спрямо 2017 година. 

Салдата на сметките от раздел 2 от СБО  са резултат от следните стопански 

операции: 

- Стопански операции, които са отразени по счетоводна сметка 2010 

„Прилежащи към сгради и съоръжения земи” и сметка 2038 „Почивни 
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станции, хотели, учебни центрове, оздравителни комплекси” са резултат от 

актуване на почивна база в м. „Орлино”; 

- Дебитния оборот на сметка 2031 „Административни сгради” се дължи на 

преактуване на общинска сграда и основен ремонт на сградата на общинска 

администрация по Проект „ Красива България”; 

- Възникналите операции по сметка 2041 „Компютри и хардуерно 

оборудване” са резултат от закупен сървър за общинска администрация и 

рутер от СУ „Св.св.Кирил и Методий” град Сърница; 

- По счетоводна сметка 2049 „Други машини, съоръжения, оборудване” е 

отразено придобиването на две детски комбинирани съоръжения за игра и 

система за видеонаблюдение, изградена в сградата на общинска 

администрация;  

- Стопански операции, които са отразени по счетоводна сметка 2059 „Други 

транспортни средства” са резултат от закупуване на автовишка и 

предоставен за безвъзмездно ползване от Министерство на образованието и 

науката  на СУ „Св.св. Кирил и Методий” град Сърница училищен автобус; 

- Началното салдо на сметка 2071 „Незавършено строителство, производство 

и основен ремонт” е резултат от начислена  приблизителна счетоводна 

оценка на изготвен технически проект за „Основен ремонт и цялостно 

обновяване на сградата и двора на ОУ „Никола Вапцаров” с. Побит камък”.  

- Стопански операции, които са отразени по счетоводна сметка 2101 

„програмни продукти и лицензи за програмни продукти” са в резултат на 

закупени програмни продукти през периода; 

- Към 31.12.2018 година е начислена амортизация на всички нефинансови 

дълготрайни активи за периода от 01.01.2018 до 31.12.2018 година. 

Използваните сметки са от група 241 „Амортизация на ДМА” и група 242 

„Амортизация на НДА”. 

Салдата на сметките от раздел 3 от СБО са резултат от началното салдо на 

сметка 3020, закупените и изписани МЗ през периода 01.01.2018 – 31.12.2018 

година.  

Салдата на сметките от раздел 4 от СБО са резултат на следните стопански 

операции: 

- Салдото на сметка 4010 „Задължения към доставчици от страна” се дължи 

на неразплатените задължения към доставчици, възникнали през месец 

декември 2018 г.; 
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- Салдото на сметка 4110 „Вземания от клиенти от страната” се дължи на 

несъбрани наеми, възстановена ел. енергия и задължения на Български 

пощи ЕАД към община Сърница в размер на 24 000 лева за съвместно 

финансиране на общи части по проект „Красива България”; 

- По счетоводна сметка 4301 „Вземания от данъци, вноски, такси и 

административни глоби и санкции” са начислени несъбраните такси за ДГ 

„МИР” към 31.12.2018 година; 

- Салдата по сметките 4510, 4555, 4556, 4557 са резултат на начислени 

осигурителни вноски и данък върху доходите на физическите лица за месец 

декември 2018 г. на ОбА – Сърница и ОУ „Никола Вапцаров” с. Побит 

камък; 

- Салдото на сметка 4624 от 119 333 лева се дължи на отпуснат временен 

безлихвен заем от „Бюджет” в СЕС по проект „Иновативни услуги за 

активно включване за гражданите на Сърница”, проект „Повишаване на 

квалификацията на служителите от ОбА Сърница за разработване и 

прилагане на социални иновации за социално включване на уязвими групи” 

и проект „Работа”; 

- Салдото на сметка 4684 е резултат от остатък по проект „ Твоят час”, 

изпълняван от СУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Сърница; 

- По счетоводна сметка 4917 „Провизии за непублични вземания срещу 

местни лица” са сторнирани провизирани вземанията на община в размер 

на 469 лева и начислени за отчетния период 467 лева; 

- По сметка 4971 „Коректив за задължения към доставчици” са сторнирани 

корективите начислени през 2017 година и са начислени нови през 2018 

година за ел.енергия, изготвени и предадени шест технически проекта за 

„Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на 

улици в град Сърница”, „Реконструкция на открито площадно 

пространство”, „Доизграждане и рехабилитация на обходна улица 

„Доспатска”, град Сърница” и „Рехабилитация на общински път PAZ 

1065/III-843/ ДГС Селище – Побит камък – м.Овчарниците”, „Основен 

ремонт и цялостно обновяване на сградата и двора на ОУ „Никола 

Вапцаров” с. Побит камък” и „Изготвяне на технически проект за спортна 

площадка – Сърница”. 
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През отчетния период по сметка 6131 „Отчетна стойност на продадени земи, гори и 

трайни насаждения” са отписани по отчетна стойност земи в размер на 26 786 лева. 

В раздел 6 и раздел 7 от СБО в отчетна група „Бюджет” са начислени всички 

възникнали разходи и приходи през отчетния период.  

В раздел 9 – Задбалансови сметки са начислени всички поети ангажименти и нови 

задължения за разходи.  

 

Разполагаемият капитал в отчетна група „ДСД” e в размер на 1 330 808.30 лева и  

няма промяна спрямо 2017 г. По сметка 2071 „Незавършено строителство, 

производство и основен ремонт”  е осчетоводен ремонт на водопровод и 

канализация в с.Побит камък, водопровод в с. Медени поляни, ремонт на 

водопровод и водоем в Горелска махала и  технически проекта за следните обекти: 

„Реконструкция на открито площадно пространство”, „Доизграждане и 

рехабилитация на обходна улица „Доспатска”, град Сърница”, „Рехабилитация на 

общински път PAZ 1065/III-843/ ДГС Селище – Побит камък – м.Овчарниците”, 

„Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в 

град Сърница”; Възстановяване на подпорна стена за укрепване на ул. "Свобода", 

град Сърница между о.т.122 и о.т. 125; „Изграждане на спортна площадка в град 

Сърница”; „Ремонт и рехабилитация на главната улица в кв. Крушата, град 

Сърница” и „Доизграждане, ремонт и подмяна на съществуваща канализация  в град 

Сърница”. 

По сметка 2202 „Инфраструктурни обекти” са заведени ремонтите на десет улици в 

Сърница, пет улици в с. Побит камък, ремонт на общински път Орлино, ремонт на 

главната улица в с. Медени поляни и прехвърляни В и К активи и съоръжения от 

Община Велинград; 

По сметка 2201 са отписани продадените земи и  са заведени новоактувани имоти. 

Към 31.12.2018 година са начислени амортизация на всички инфраструктурни 

обекти за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 година. 

В отчетна група „СЕС” са натрупани разходи и трансфери във връзка с 

изпълнението на следните проекти: 

-  „Независим живот за гражданите на Сърница” по ОП „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020 г.”, изпълняван от община Сърница – ПРБ; 

- Проект „Иновативни услуги за активно включване” по ОП „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020 г.”, изпълняван от община Сърница – ПРБ; 

- „Твоят час” по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, 

изпълняван от СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ „Никола Вапцаров” и 

ОУ „Г.С. Раковски”. 

- „Обучение и заетост за младите хора” по ОП „Развитие на човешките 

ресурси 2014-2020 г.”, изпълняван от община Сърница – ПРБ 
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- „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на 

двор на СУ „Св.св. Кирил и Методий” град Сърница” по Програма за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 година; 

- „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на 

улици в град Сърница” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 

2020 година; 

- Проект „Работа” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, 

изпълняван от община Сърница – ПРБ. 

Счетоводната политика на община Сърница е изготвена през 2015 г. като е 

съобразена с нормативните изисквания и с указанията на Министъра на финансите. 

Тя е приета със заповед №530/ 23.12.2015 година и актуализирана със заповеди 

№946/12.12.2016 г.; №808/16.10.2017 година и №З-00281/21.12.2018 г. Със заповед 

№398/31.05.2018 година е утвърдена амортизационна политика на община Сърница 

и актуализирана със заповед №З-00282/21.12.2018 г.. 

По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 2 
Материалните запаси в община Сърница се отписват по метода на средно 

претеглена стойност.  

Вложените материални запаси в употреба се изписват на разход по дебита на 

сметки група 601 срещу кредитиране на сметките от раздел 3. 

По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 4 
Амортизационна политика на община Сърница е утвърдена със заповед 

№398/31.05.2017 година и актуализирана със заповед №З-00282/21.12.2018 г. 

Община Сърница прилага линеен метод на амортизация. През 2018 година 

начислените амортизации са, както следва: 

- Амортизация на сгради – 97 315 лева; 

- Амортизация на машини, съоръжения и оборудване – 76 992 лева; 

- Амортизация на транспортни средства – 70 828 лева; 

- Амортизация на стопански инвентар – 5 171 лева; 

- Амортизация на НДА – 4 209  лева; 

- Амортизация на инфраструктурни обекти – 233 464 лева. 

По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 8: 
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Община Сърница към 31.12.2018 година е начислила приблизителна счетоводна 

оценка, за следните обекти: „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на 

физическата среда на улици в град Сърница”, „Реконструкция на открито площадно 

пространство”, „Доизграждане и рехабилитация на обходна улица „Доспатска”, град 

Сърница” и „Рехабилитация на общински път PAZ 1065/III-843/ ДГС Селище – 

Побит камък – м.Овчарниците”, „Основен ремонт и цялостно обновяване на 

сградата и двора на ОУ „Никола Вапцаров” с. Побит камък” и „Изготвяне на 

технически проект за спортна площадка – Сърница” и извършени консултантски 

услуги, но нефактурирани през 2018 година. Останалата сума от приблизителната 

оценка е за други текущи разходи извършени през отчетния период, но 

нефактурирани към 31 декември 2018 г. 

Счетоводната политика на община Сърница е разработена през 2015 година и 

актуализирана със заповеди №946/12.12.2016 г.; №808/16.10.2017 година и №З-

00281/21.12.2018 г. Промяната в счетоводната политика няма ефект върху 

предходен период и не оказва ефект към текущия период. 

Незавършеното строителство към 31.12.2018 година за обектите ремонт на 

водопровод и канализация в с.Побит камък, водопровод в с. Медени поляни, ремонт 

на водопровод и водоем в Горелска махала и  технически проекта за следните 

обекти: „Реконструкция на открито площадно пространство”, „Доизграждане и 

рехабилитация на обходна улица „Доспатска”, град Сърница”, „Рехабилитация на 

общински път PAZ 1065/III-843/ ДГС Селище – Побит камък – м.Овчарниците”, 

„Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в 

град Сърница”; Възстановяване на подпорна стена за укрепване на ул. "Свобода", 

град Сърница между о.т.122 и о.т. 125; „Изграждане на спортна площадка в град 

Сърница”; „Ремонт и рехабилитация на главната улица в кв. Крушата, град 

Сърница”; „Доизграждане, ремонт и подмяна на съществуваща канализация  в град 

Сърница”; „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване 

на двор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв.15 по плана на 

гр.Сърница” и „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двора на ОУ 

„Никола Вапцаров” с. Побит камък” е в размер на 280 548 лева.  

 

По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 10, не са идентифицирани и 

установени коригиращи и некоригиращи събития към 31.12.2018 година. 

 Годишният финансов отчет на община Сърница за 2015 година е заверен без 

резерви на 28.04.2016 година. Годишният финансов отчет на 2016 година не е минал 

одит от Сметна палата. Годишният финансов отчет за 2017 година е заверен на 

16.08.2018 година. 

Община Сърница има три второстепенни разпоредители, както следва: 

- СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Сърница; 

- ОУ „Никола Вапцаров” село Побит камък; 
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- ОУ „Георги Раковски” село Медени поляни.  

Към 31.12.2018 година обслужваща банка на Община Сърница и ВРБ към нея е 

Интернешънъл Асет Банк АД. Община Сърница – ПРБ има следните банкови 

сметки: 

- Бюджетна банкова сметка с код 7304; 

- Приходна сметка с код 7311; 

- Извънбюджетна банкова сметка с код 7443 за средства от НФ; 

- Извънбюджетна банкова сметка с код 7443 за средства от РА; 

- Набирателна банкова сметка с код 1724; 

- Бюджетна банкова сметка, която е открита и се обслужва по реда на ДДС 

06/2005 година. 

Второстепенните разпоредители с бюджет – СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ 

„Никола Вапцаров“ и ОУ „ Г. С. Раковски“ имат бюджетна сметка с код 7304. 

Община Сърница и подведомствените и разпоредители нямат  и неизвършват 

дейност в чужбина. 

По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 16: 

Съгласно приетата счетоводна политика на община Сърница със заповед №530 

/23.12.2015 година и актуализирана със заповеди №946/12.12.2016 г.; 

№808/16.10.2017 г. и №З-00281/21.12.2018 година стойностният праг на 

същественост е 1 000  лева без ДДС. За компютърни конфигурации приетия праг е 

500 лева без ДДС. 

ДМА се оценяват, като следват: 

-при покупка - по цена на придобиване и всички преки разходи; 

-създадени от предприятието-по себестойност ; 

-получени в резултат от безвъзмездна сделка-по справедлива цена; 

-получени в резултат на апортна вноска-по оценка, приета от съда и всички преки 

разходи по т.4.1. от НСС 16. 

Общината и нейните поделения прилагат препоръчителен подход по 

отношение на оценката на ДА след първоначалното признаване. За целта извършват 

преглед за обезценка на ДА веднъж на три години, като се дебитира сметка 7801 

„Преоценка на нефинансови активи“ срещу кредитиране на сметките от групите 20, 

21 и 22. Задбалансово заведените активи по сметка 9909 не се обезценяват, но се 

инвентаризират. 

Придобитите ДМА през периода са: 

- Придобита земя в размер на 48 540 лева; 

- Придобити сгради в размер на 4 222 лева; 

- Придобити транспортни средства 278 260 лева; 

- Компютри и  хардуерно оборудване – 4 620 лева; 
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- Други машини, съоръжение и оборудване – 8 976 лева; 

- Придобити инфраструктурни обекти – 1 618 432 

Община Сърница има отписани ДА към 31.12.2018 година в размер на 516 лева. 

Община Сърница през периода 01.01.2018 до 31.12.2018 година има продадени  

дълготрайни актива за обща стойност 26 786 лева.  

Към 31.12.2018 350 949 лева. 

Към 31.12.2018 намалението на балансовата стойност на вече придобити 

активи е в размер на 108 лева. 

Към 31.12.2018 година поетите ангажименти за придобиване на ДМА в 

отчетна група „Бюджет” са в размер на 527 704 лева, а отчетна група „СЕС” – 

1 371 980 лева. 

Стойността на ползваните в дейността дълготрайни материални активи – 

чужда собственост е в размер на 8 940 лева. 

Община Сърница няма ДМА в чужбина 

По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 17: 

В община Сърница няма предоставени и получени активи по финансов и 

експлоатационен лизинг. 

 

По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 18: 

Основното изискване за счетоводно отчитане на приходите в общината е тяхното 

аналитично конкретизиране по параграфи на ЕБК. Всички сметки от раздел 7 за 

отчитане на приходите са пасивни. При възникване на приходите сметките се 

кредитират, като се спазва принципът на начисляването. Към 31 декември тези 

сметки се приключват със сметка 1201 „Изменение на нетните активи за периода”. 

Изпълнение на приходите: 

1. Данъчни приходи 

Общото изпълнение на данъчните приходи към 31 декември 2018 година е 241 381 

лева при план 200 210  лева. Изпълнението спрямо заложения бюджет е 121 %. От 

тях 41 659 лева са недобори от минали  години и 199 722 лева са задължения за 2018 

година. През 2018 година община Сърница е събрала с 16 799 лева повече данъчни 

приходи спрямо същия период за 2017 година. 

- Окончателен годишен (патентен данък) – при план 3 200 лева към 31 декември 

2018 събраните суми са в размер на 3 062 лева; 

- Данък върху недвижимите имоти – събраните суми към 31 декември 2018 

година са в размер 27 431 лева, при уточнен план 22 700 лева. Изпълнението 

спрямо приетия бюджет е 121 %. Събраните недобори за данък недвижими 
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имоти към 31.12.2018 година са в размер на 4 614 лева. Събираемостта на 

данък върху недвижими имоти спрямо 2017 година се увеличава с 12.05% ; 

- Данък върху превозните средства – при разчет от 144 210 лева към 31 

декември 2018 г. събраните суми са в размер на  178 437 лева. Събраните 

недобори към 31.12.2018 година са  36 067 лева. Постъпленията се увеличават 

с 9.2 % лева спрямо същия период на 2017 година; 

- Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 

събраните суми към 31 декември 2018 година са в размер на  24 593 лева; 

- Туристически данък – при план 10 000 лева събраните суми към 31 декември 

2018 година са 7 858 лева.  

2. Неданъчни приходи – Общото изпълнение на неданъчните приходи е в размер 

на 400 836 лева. Няма промяна спрямо 2017 година. 

- Приходи от наеми на имущество – при план 85 868 лева към 31 декември 2018 

година събраните суми от наеми на имущество са в размер на 95 607 лева. 

Приходите от наеми на имущество се увеличават с 20 693 лева спрямо същия 

период на 2017 година; 

- Приходи от наеми на земя – 18 190 лева е сумата събрана към 31 декември 

2018 година. Изпълнение  от 100 % спрямо заложения бюджет; 

- Такси за ползване на детски градини – при план от  30 170 лева към 31 

декември 2018 година събраните суми са в размер на  30 040 лева. 

Изпълнението на бюджета е 99.56 %. Намаление с 1.3 % спрямо същия период 

на 2017 година; 

- Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и 

други – събраните суми към 31 декември 2018 година са в размер на 6 022 

лева. Увеличение с 3 607 лева спрямо 2017 година 

- Приходи от лихви по текущи банкови сметки – в размер на 4 лева; 

- Такси за битови отпадъци – при бюджет от 113 901 лева, постъпленията 

възлизат на 129 441 лева. Събраните недобори за минали години са на 

стойност 19 466 лева. Спрямо същия период на 2017 г. постъпленията от такса 

битови отпадъци се увеличават с 11.59%; 

- Такси за технически услуги – към 31 декември 2018 година са постъпили 34 

918 лева при бюджет от 31 000 лева. Намаление с 7.84% лева спрямо същия 

период на 2017 година; 
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- Такси за административни услуги – при план от 21 000 лева изпълнението 21 

171 лева. Спрямо 2017 година приходите от административни услуги 

намаляват с 6 167 лева; 

- Постъпления от други общински такси – 3 058 лева; 

- Нетни приходи от продажба на стоки и услуги 481 лева; 

- Постъпления от други неданъчни приходи в размер на 1 867 лева. 

 

Към 31.12.2018 година постъпленията от наказателни лихви за данъци, мита и 

осигурителни вноски са в размер на 7 891 лева. 

За периода от 01.01.2018 до 31.12.2018 година, Община Сърница е заплатила ДДС в 

размер на 36 584 лева и данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни 

предприятия в размер на 3 621 лева. 

Към 31.12.2018 година постъпленията от продажба на земя са на стойност 92 351 

лева.  

По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 21: 

През периода община Сърница не е използвана валута и валутни сметки. Няма 

активи и пасиви в чужбина. 

По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 24 и НСС 28: 

Община Сърница няма свързани лица и не е осъществявала сделки с тях. 

Организация с нестопанска цел на територията на община Сърница е Читалище 

Просвета – 1947. Субсидията за  периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г. е в размер на 16 

750 лева. 

Община Сърница  няма участия в асоциирани и смесени предприятия. 

По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 32: 

През периода община Сърница няма и не е придобивала акции, дялове и 

съучастия в търговски предприятия. 

Община Сърница няма  и не е придобивала дългови ценни книжа през 

отчетния период. 

По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 37: 

В началото на периода начислените провизии за задължения са 4 000 лева. Към 

31.12.2018 г. сторнираните провизии в община Сърница са на стойност 2 719 лева. 

Начислените нови провизии за водени дела срещу община Сърница са 4 419 лева. 

По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 38: 

Нематериалните дълготрайни активи представляват установим нефинансов 

ресурс, придобит и контролиран от общината, които: 

- Нямат физическа субстанция; 

- Имат съществено значение за употребата му; 

- При придобиването им могат да бъдат оценявани надлежно; 
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Възприема се стойностен праг на същественост при класифицирането на 

нематериалните активи като дълготрайни  - 1 000 лева без ДДС.  

При придобиване на програмни продукти, община Сърница ги завежда по 

баланса, независимо от тяхната стойност. 

Първоначалната оценка на нематериалните активи е цената на придобиването  

им, включваща покупната цена и всички преки разходи за подготовка на актива 

за използването му по предназначение. 

Към 31.12.2018 година община Сърница е придобила нематериални активи за 2 

400 лева. През периода 01.01.2018 до 31.12.2018 година отписаните ДНМА са на 

стойност 516 лева, няма увеличение и  намаление на ДНМА. 

Община Сърница няма сключени договори за придобиване на ДНМА към 

31.12.2018 г. 

Община Сърница няма и не е използвала в дейността си нематериални активи – 

чужда собственост. 

По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 41: 

Община Сърница няма биологични активи и селскостопански дейности по 

смисъла на НСС 41. 

 

 

 

С уважение,                                             

Неби Бозов 

/Кмет на община Сърница/ 

 

 

 

 

Исмаил Църенски 

/Главен счетоводител/ 
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