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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ   

ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ГР. РУСЕ 

 

     НАРЕДБА 
за счетоводната отчетност и документооборота на РСОЗР Русе 

 
Наредбата е разработена въз основа на Закона за счетоводството, Закона за 
данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане ЗДДС и 
изискванията на Националните счетовдни стандарти. Тя обхваща общите и 
специфични изисквания при документиране на стопанските операции, както и 
правила за съставяне, оформяне, движение и съхраняване на първичните и 
вторични счетоводни документи.        

 
I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

 Общите изисквания включват следните задължителни за сдружението 
правила: 
Първо, не се приемат счетоводни документи от други предприятия, 
организации и физически лица, които не отговарят на следните изисквания: 

• не са съставени на български език или не са придружени с превод на 
български 

• не съдържат всички реквизити, регламентирани от ЗС и ЗДДС 

• в които има поправки и добавки 
Отговорността за това се възлага на главния счетоводител и 

съответните материално отговорни лица. 
Второ,  на изискванията от предходната точка трябва да отговарят и всички 
счетоводни документи, които се издават от сдружението. 
Трето, вторичните счетоводни документи имат доказателствена сила, ако към 
тях е приложен опис на първичните счетоводни документи, въз основа на които 
са съставени. Вторичните счетоводни документи се подписват от съставителя и 
главния счетоводител. 
Четвърто, бланките на данъчните и опростените фактури, специалните бланки 
и други подобни са под отчет. За тях се води специален регистър 
Пето, преписите или копията на оригинални счетоводни документи придобиват 
качеството на равностоен заместител след нотариална заверка, когато това се 
изисква изрично, или само с подпис и печат на издателя във всички останали 
случаи. 
Шесто,  изземването на първични счетоводни документи от сдружението се 
допуска само за полицията, прокуратурата и съда. На мястото на иззетите 
документи се оставят дубликати – заверени копия. Забранява се копирането 
или изнасянето на счетоводни документи без изричното разрешение на 
Председателя на УС на РСОСЗР 
Седмо, при изгубване, унищожаване или кражба на счетоводен документ, 
главния счетоводител уведомява писмено Управителния съвет, полицията и 
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териториалната данъчна дирекция. Той осигурява фотокопия на тези документи 
от екземпляра на техния издател, заверени от него с подпис и печат. 
Осмо,  счетоводните документи, адресирани до други предприятия и 
организации, се подписват от лицето /лицата/, упълномощени за това от 
Председателя на УС на РСОСЗР. 
Девето,  за съставени и подписани първични и вторични счетоводни документи 
с невярно съдържание, от виновните лица се търси дисциплинарна, 
имуществена и наказателна отговорност по реда на действащото 
законодателство. 
Десето, за всеки първичен и вторичен документ се определят екземплярите, в 
които се съставя, и къде се представя всеки от тези екземпляри. 

 
II. СЪСТАВЯНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ  

НА СЧЕТОВОДНИТЕ ДОКУМЕНТИ 
Чл.1 Наредбата конкретизира реда и персонифицира отговорностите по 
съставянето, приемането, обработването и съхраняването на счетоводните 
документи в постоянния счетоводен архив на сдружението. Разработени са въз 
основа на действащото счетоводно, данъчно и осигурително /социално и 
здравно/ законодателство. Обхваща документирането на основните и 
специфичните за сдружението стопански операции. 
 
Чл.2 Документите, които сдружението ползва в своята дейност, са първични, 
вторични, регистри и други. 
     А/ Първичните счетоводни документи се разделят на : 

– Касови: ПКО, РКО, касова книга, квитанции; 
– Банкови: платежни нареждания, нареждания разписки, вносна 

бележка, платежно искане за незабавно инкасо; 
– По трудовите отношения: трудов договор, граждански договор, 

допълнително споразумение; 
– За материални и стопански операции: складова разписка, искане на 

материали, ведомост за заплати  и съответните рекапитулации и 
справки, авансов отчет, фактури; 

– За инвентаризация: протокол за брак на ДМА, протокол за брак на 
ММП,  сравнителна таблица за липси и излишъци, 
инвентаризационни описи за ДМА; 

– За транспортни операции: пътни листи 
     Б/ Вторичните счетоводни документи  и регистрите според прилагането на 
счетоводно отчитане /мемориално – ордерната система/  са : 

– МО / мемориални ордери / 
– Оборотна ведомост 
– Месечни и тримесечни отчети 
– Годишен баланс 

Чл.3 ПЪРВИЧНИ ДОКУМЕНТИ 

1. Фактура – данъчна и опростена 
– Данъчна фактура се съставя, когато издателят на документа е 

регистриран по ЗДДС, като на отделен ред се включва ДДС. 
– Опростена фактура се съставя, когато издателят на документа не е 

регистриран по ЗДДС и в стойността на услугата или стоката не се 
начислява ДДС на отделен ред, а същия се включва в общата стойност 
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– Във фактурата се описва извършената услуга и стойността, или 
доставената стока  - вид, количество, единична цена и стойност – цифром 
и словом. Вписват се наименованието на организацията получател, МОЛ, 
ЕИК, адрес, банкова сметка, код и наименованието на банката, подписи и 
печат. 

– Задължително се упоменава как ще се извърши плащането на услугата – 
в брой или с платежно нареждане. 

– Фактурите за продажбите в РСОСЗР се съставят от Гл.счетоводител при 
извършвани услуги от съюза – отдаване под наем на обекти, собственост 
на РСОСЗР и др.  

– Фактурите за наем се издават на наемателя най-късно до пето число на 
месеца, съгласно съществуващия договор за наем. В същият срок 
наемателят е длъжен да преведе дължимия наем и след потвърждение от 
банката Гл.счетоводител е длъжен да осчетоводи постъпилата сума, като 
приход. Тази операция се оформя от Гл. Счетоводител с мемориален 
ордер № 2  по Сборна ведомост № 2 , отчитаща приходите и разходите, 
извършвани по банков път. 

– Гл.счетоводител обработва фактурите до 10 число на следващия месец. 
– Фактурите за покупки се получават при извършване на доставки на стоки и 

услуги от външни контрагенти.  
– Оригиналите на фактурите за покупки се предават в счетоводството от 

Председателите на общинските съвети на РСОСЗР или от упълномощени 
от тях лица на всяко тримесечие. В останалите случаи фактурата се 
предава на счетоводството в 3-дневен срок.  

– Копия от издадените фактури се оставят към счетоводната документация 
на съответния Общински съвет.  

– Фактурите се съхраняват в архива на сдружението. 
 

2. Приходен касов ордер /ПКО/ 
– Попълват се трите имена на вносителя и за какво се внася сумата. Сумата 

се попълва цифром и словом. Същите реквизити се попълват и на 
квитанцията. Подписват се касиера и главния счетоводител, поставя се 
печат и квитанцията се дава на лицето, което внася сумата. 

– ПКО е невалиден без номер, дата, месец и година. Съставя се в касата на 
РСОСЗР Русе. ПКО се завежда същия ден в касовата книга и му се 
поставя номер. ПКО се представят в счетоводството същия ден за 
осчетоводяване. ПКО се съхраняват в архива на сдружението. 

 
3. Разходен касов ордер /РКО/ 

– Попълват се трите имена на лицето, което получава сумата. Ако е 
представител на РСОСЗР, се пише длъжносстта която заема и в коя 
общинска организация, ако е външно лице, се пише адреса на 
местоживеене, данни за лична карта и ЕГН. Попълва се в касата и се 
пише за какво се изплаща сумата – написана цифром и словом. РКО се 
завежда същия ден в  касовата книга и му се поставя пореден номер. 
Лицето, написало ордера, се подписва на съставил, а лицето, получило 
сумата, се подписва на получил в момента на изплащане при касиера. 
Сумата не се изплаща без подпис на Председателя на УС и 
гл.счетоводител. РКО се съхраняват в архива на сдружението. 
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– ПКО и РКО се съставят от касиера  едновременно с осъществяването на 
счетоводната операция и веднага се вписват от същия  в касовата книга. 
В края на месеца книгата се приключва и се предава на Гл.счетоводител, 
заедно с касовите  ордери за проверка. След проверката на първичните 
документи и правилното им отразяване в касовата книга Гл.счетоводител 
ги вписва в месечен протокол за приходите и разходите. Този протокол се 
подписва от касиера и Гл.счетоводител и се предава на Председателя на 
РСОСЗР за утвърждаване до 15-то число на следващия месец. Той от 
своя страна ги предлага на УС  за утвърждаване в съответствие с взетите 
предварително решения. След утвърждаването на протокола за 
приходите и разходите  от УС Гл.счетоводител ги осчетоводява с 
мемориален ордер № 1 и го вписва в  Сборна ведомост № 1, отчитаща 
приходите и разходите,извършвани по касов път. 
 

4. Касова книга  
– Касовата книга е номерирана /в два екземпляра/, прошнурована, 

подпечатана и подписана от гл. счетоводител и Председател на УС. 
Описва се движението на паричните средства в касата на сдружението в 
лева. 

– ПКО и РКО имат отделна номерация за всяка календарна година, като се 
започва от № 1. Касиера номерира и описва касовите документи за всеки 
ден от месеца – начално салдо, приход, разход, остатък в края на деня и 
подпис касиер. Заверява се от гл. Счетоводител. 

– Задължително е към всеки РКО да има документ, който да оправдава 
разхода - фактура, складова разписка, заповед за командировка и др. 
След осчетоводяване на предадените в счетоводството касови документи 
и въвеждане в компютъра се сравнява касовата наличност по сметка каса 
с касовата наличност по касова книга и при различие се прави проверка на 
описаните документи до изравняване на различията. 

– В края на месеца Гл.счетоводител разнася счетоводните записвания от 
мемориалните ордери в касовата книга за осъществяване на контрол по 
правилността на същите. 

 
5. Нареждане разписка 
       Използва се при получаване на пари в брой от банката. Попълва се банката 
/наименованието/, място и дата на издаване, подписи на лицата, разпоредили 
сумата /цифром и словом/, трите имена на лицето, упълномощено да получи 
сумата, ЕГН, данни за лична карта, автентичен подпис и печат на сдружението. 
Изготвя се в два екземпляра от гл.счетоводител и/или касиера. 

 
6. Вносна бележка 
        Използва се за внасяне на пари в брой от касата в банката и се пише в 
два екземпляра. Попълва се наименованието на банката, място и дата на 
подаване, банкова сметка на получателя, сумата цифром и словом, името на 
вносителя и подпис, основанието за внасяне и печат на дружеството. 

Изготвя се в два екземпляра от гл.счетоводител и/или касиера. 
 
7. Платежно нареждане  

Използува се за плащане по банков път. Попълва се наименованието на 
банката, банковата сметка и код, фирмата получател, същите данни за 
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наредителя, мястото и дата на подаване, подписите на лицата, разпоредили 
финансовите операции и печат на организацията. В основанието за плащане се 
дава кратка информация за получателя – номер документ, вид услуга, вид 
данък и период, за който се отнася. 

Изготвя се в два екземпляра от гл.счетоводител и/или касиера. 
 

8. Авизо за платежни нареждания – неразделна част от платежно нареждане. 
Изготвя се в два екземпляра от гл.счетоводител и/или касиера. 

 
9. Авансов отчет  

– Попълва се при отчитане на отпуснат служебен аванс на подотчетните 
лица. 

– Служебните аванси се отпускат с разрешение на Председателя на УС за 
закупуване на материали, малоценни и малотрайни предмети и др., за 
командировки в нормативно определен размер, като задължително при 
издаване на разходния документ се пише характера на аванса, а за 
командировките - № на заповедта, дата, месец, година и срок /от-до/. 

– Лицата, получили авансово сумите, отговарят за тяхното съхранение, 
използването им по предназначение и своевременното им отчитане. 
Служебните аванси, предназначени за закупуване на материали, ММП и 
др. се отчитат задължително в 15 дневен срок. 

– Авансите, предназначени за командировки, се отпускат за срока на 
командировката, посочен в заповедта и отчитането става не по-късно от 3 
дни от завръщането на лицето от командировката. На гърба на 
авансовият отчет се описват всички документи, с които подотчетното лице 
се отчита – номер по ред на документа, на кого и по какъв документ е 
изплатено /организация доставчик/, номер и дата на документа, сума. 
Сумите се сборуват и се пише общата сума, като подотчетното лице се 
подписва .На лицевата част на документа се попълва номер, дата, месец, 
година на авансовия отчет, трите имена на подотчетното лице, 
длъжността, която заема, и за какво е предназначен аванса. 

– Ако подотчетното лице има остатък за отчитане от предходен месец се 
попълва, описват се получените суми за месеца, сборуват се и се попълва 
графа всичко получено, написва се изразходената сума от описаните на 
гърба документи и се установява дали подотчетното лице има да внася 
или да взема пари от касата – като се попълва ПКО или РКО. 

– Авансовият отчет се утвърждава от гл. счетоводител и Председателя на 
УС. 
 

10. Мемориален ордер  
– С МО се отразяват счетоводните статии и основанието за съставянето им 

.Попълва се при липса на гореспоменатите документи при осчетоводяване 
на отчети за разходи на материали от група 30, за прехвърляне на 
материални ценности от едно МОЛ на друго, годишен и периодичен брак, 
годишни инвентаризации или смяна на МОЛ, сторнировъчни, приключителни 
или други операции във връзка с отчетната дейност. 

– Всеки МО се номерира с пореден номер, като се започва с №1 и се 
съхранява в папката според характера на записването за всеки отделен 
месец. На формуляра се подписва гл. счетоводител. 
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– Всички документи, които се използуват в процеса на работа във връзка със 
счетоводната отчетност за заприходяване и изписване на СМЦ, са 
подвързани в кочани, прошнуровани и номерирани – пише се броя на 
екземплярите, подпечатани в деловодството и се подписват от 
Председателя на УС и гл. счетоводител. На МОЛ се дават срещу подпис и 
се завеждат в журнал. 

  
11. Складова разписка  
– Съставя се когато трябва да се задължи МОЛ за постъпили в склада 

ценности. Съставя се в 2 екземпляра – един към фактурата /за 
счетоводството/ и един за МОЛ. Складовата разписка трябва да има 
пореден номер и дата, месец и година на постъпване в склада на СМЦ. 
Попълва се името на доставчика и адреса, номер фактура, дата, месец, 
година и адрес на доставчика на стоката и услугата. Описва се 
наименованието на СМЦ, мярка, количество, единична цена, стойност, трите 
имена и подписи на предал и приел. 

 
12. Искане /заповед/ - за отпускане на СМЦ  от склад   
– На бланката е изписано наименованието на сдружението и номер на 

искането. При отпускане на материалите се пише дата, месец, година, 
общинската организация/дружеството, за които са отпуснати. 

– Описва се наименованието, вида и размера на материалите, мярка, 
количество наредено и отпуснато цифром, като на отпуснато се пише 
задължително словом.  

– Подписва се гл.счетоводител, Председателя на УС за разрешил и трите 
имена и подписи на отпуснал и получил. 

 
13. Констативен протокол – пригодена бланка за брак на ДМА 

Използва се за бракуване на ел.уреди и друга техника, за която се 
изисква проверка от техническо лице. 
         Попълва се: дата, месец, година, трите имена на техническото лице, 
констатирало негодността на техниката, трите имена на МОЛ, клуба на 
общинската организация където се намира и вида – прави се кратка 
характеристика /наименование, инвентарен номер, модел, дата на закупуване и 
стойност/. Описват се констатираните повреди и причините за бракуване, 
уточняване на начина на унищожаване и ако има части, които могат да се 
използват, се заделят и заприходяват. Следват подписи на техническото  лице 
и МОЛ. 
 
14. Акт за бракуване на ММП – пригодена бланка 
         Попълва се: Общинска организация, пореден номер на акта за брак, дата 
месец и година. Комисия – трите имена на председателя и двамата членове, 
назначена със Заповед №, дата, месец и година от Председател на 
УС/Общинска организация. 
         Описва се наименованието  на СМЦ – количествено от приложен опис с 
МОЛ, предаден по време на проведен брак. Описват се причините за бракуване 
и начина на унищожаване.Членовете на комисията се подписват и брака се 
одобрява от Председателя на УС и гл.счетоводител. 
         Съставя се в два екземпляра – за счетоводството и МОЛ. 
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15. Инвентаризационен опис  
         Инвентаризационен опис се прави, когато се извършва годишна 
инвентаризация  или смяна на МОЛ. Издава се заповед на Председателя на УС 
– номер, дата, месец, година, период, за който ще се извърши 
инвентаризацията /от-до/ и срок за предаване на документите в счетоводството 
за осчетоводяване и сравняване със счетоводните данни. 
         Прави се и в случай, когато има смяна на МОЛ през годината. 
            
16. Заповед за командировка 
          Изготвя се от командированият и се подписва от Председателя на УС 
най-късно в деня на командировката. Заповедта се записва в Дневник за 
командировъчни и се поставя номер. Отчитането на командировката  се 
извършва най-късно в тридневен срок от връщането на работното място. 
Командированият изготвя доклад за извършената работа и той се одобрява от 
Председателя на УС . Отчета се предава в счетоводството за обработка на гл. 
счетоводител.Счетоводителят обработва командировките не по късно от 5 
число на следващия месец. Съхранението на Заповедта  за командировка се 
осъществява в счетоводния архив. 
 
Чл.4 ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ. 
– Най-късно до края на месеца Гл.счетоводител  въз основа  на гл.книга 

изготвя оборотна ведомост в която се отразява състоянието на сметките – 
начални остатъци /салда/, движение през месеца /обороти/ и крайни 
остатъци /салда/.  

– В края на годината оборотната ведомост става основа за изготвянето на 
годишния баланс.  

 
Чл.5 ДОКУМЕНТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДДС. 
– РСОСЗР е регистриран по закона за ДДС. Гл.счетоводител изготвя 

необходимите документи за установяване на дължимия данък добавена 
стойност, както и данъчния кредит за прихващане. Ежемесечно до 14-то 
число на всеки месец Гл.счетоводител е длъжен да изготви и внесе в НАП 
документите по ЗДДС. 

– Преди внасянето на документите в НАП Гл.счетоводител е длъжен да 
уведоми и представи на Председателя на УС справка-информация за 
дължимия данък   

– Дневник за продажбите – на база на издадените от съюза фактури се 
установява дължимият от съюза ДДС са внасяне. 

– Дневник за покупките – на база осчетоводените, като разходи по дейноста 
фактури  се установява размера на данъчният кредит за прихващане от 
дължимия по продажбите ДДС. 

– Данъчна декларация – в същият срок /14-то число на месеца/ на база 
дневниците за покупките и продажбите се изготвя данъчната декларация в 
която се отразява точно сумата на ДДС за внасяне в НАП и сумата за 
прихващане от задължението на сдружението към НАП.  

– В упоменатия по-горе срок дневниците и декларацията на хартиен и 
електронен носител се внасят от Гл.счетоводител в НАП. В срок до края на 
месеца същият внася по банков път дължимия по декларацията ДДС, като 
до 10 число представя на Председателя на УС платежното нареждане за 
подпис ведно с основанията и документите за начисленият ДДС.  
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Чл.6 ИНВЕНТАРНА КНИГА. 

Ежегодно до 31.Декември. Контролната комисия извършва 
инвентаризация на инвентара в Съюза и общинските организации. На база на 
съставените протоколи за наличие на материалните ценности Гл.счетоводител 
ги завежда в инвентарната книга, а при  необходимост ги отписва от същата, 
спазвайки необходимата при такива случаи процедура.  

 
Чл.7 ГОДИШЕН ОТЧЕТ. 
– Ежегодно на база на осчетоводените през годината приходи и разходи 

Гл.счетоводител изготвя годишния финансов отчет на организацията, 
състоящ се от набор от статистически форми – баланс, оборотна ведомост, 
отчет за прихода и разхода и др., и ги представя за подпис от Председателя 
на УС.  

– Срокът за предаване на годишния отчет заедно с годишния доклад за 
дейноста на организацията  в НСИ и в Министерство на правосъдието е 
краят на м. Март. 

 
III. БЮДЖЕТ  

 
Чл.8 БЮДЖЕТ. 
– Всички приходи и разходи на сдружението се извършват на базата на 

предварително изготвен финансов план /Бюджет/.  
– Бюджета на сдружението се планира и изготвя на базата на годишният план 

за работа по основните дейности.  
– Общинските съвети в срок до 15 януари на всяка година приемат и 

предлагат бюджет в рамките на определените от Управителния съвет квоти 
за субсидиране на дейността им и наличните им от предходната година 
средства.  

– Общинските съвети вземат решения за разпределение и изразходване на 
бюджета в рамките на своите правомощия, съгласно Устава на сдружението 
и общинските годишни планове за работа.  

– Постъпилите предложения се обобщават и представят на Председателя на 
УС от Секретаря на сдружението и на Гл.счетоводител, след което се внасят 
за обсъждане и одобряване от Управителния съвет до края на м.Януари. 
Бюджета на сдружението се предлага за приемане от общото събрание на 
сдружението до края на м. Февруари, след което се предава на 
Гл.счетоводител за контролиране на приходите и разходите по видове 
/параграфи/.  

– На всяко тримесечие Гл.счетоводител изготвя и представя на УС 
тримесечни отчети за изпълнението на бюджета, като при необходимост УС 
има правото със свое решение да извърши корекции на параграфите. 

– Провеждането на общите мероприятия по основните направления на 
дейността на сдружението се  осигурява със средства от бюджета. 

– Председателят на УС в съответствие с приетия бюджет се разпорежда с 
имуществото и финансовите средства на сдружението,( разходването на 
средствата за текущата издръжка на дейноста на съюза – консумативни 
разходи, разходи за счетоводно обслужване, административни разходи и 
др.) Всякакви други разходи и поемане на финансови задължния извършва 
въз основа на  решение на Управителния съвет; 
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– Към всеки документ за извършен разход по решение на УС от 
гл.счетоводител се прилага копие от решението на Управителния съвет, 
като същото му се предоставя от секретаря на сдружението 

– Към всички останали документи за разход, които не са по решение на УС се 
прилагат разходни документи доказващи необходимостта от извършване на 
съответния разход 

– Провеждането на  мероприятия на общинските организации се осигурява от 
собствените им бюджети.  

– Председателят на ОбщС в съответствие с приетия бюджет се разпорежда с 
финансовите средства на общинската организация, касещи разходването на 
средствата за текущата издръжка на дейността– консумативни разходи, 
разходи за материали, административни разходи и др.) Всякакви други 
разходи и поемане на финансови задължния се извършва въз основа на  
решение на Общинския съвет; 

– При необходимост от отпускането на допълнителни средства за конкретни 
мероприятия на общинските съвети, извън планираните в годишните 
планове, същите се осигуряват с изрично решение на Управителния съвет, 
на основание докладна записка до УС от Председателя на Общинския 
съвет.  

– Докладната записка се подава до УС в 1-месечен срок преди провеждане на 
мероприятието, придружена с копие от решението на Общинския съвет, като 
Управителният съвет има правото да откаже или коригира предложението 
за осигуряване на допълнителни средства.  

– Мероприятията на дружествата се осигуряват изцяло от бюджета на 
общинските съвети.  

 
Чл. 9 ХОНОРАРИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ 
– Изплащането на хонорари на членове на ръководните органи на 

сдружението се извършва в рамките на приетият от общото събрание 
бюджет. 

– Право да получават хонорари имат заемащите ръководни длъжности – 
членовете на УС и РКК, началниците на клубове и кореспондента на 
сдружението 

– Общинските съвети нямат право да разпределят средства за хонорари. 
– Общинските съвети със свое решение имат право да предложат на 

Управителният съвет изплащането на  еднократно финансово стимулиране 
на свои членове, които следва да отговарят на следните критерии: 

� Да са Председатели на дружества с доказан принос към дейността 
на РСОСЗР 

� Да са членове, които участват активно в мероприятията на РСОСЗР 
от национално и местно значение 

Размера им се включва допълнително към ежегодната субсидия на 
съответната общинска организация. 
Максималният размер на еднократно финансово стимулиране не може да 
надвишава сумата от 120 лв.  
– Предложението се внася в УС от Председателя на съответната общинска 

организация, ведно с оригинал и копие от взетото решение на общинския 
съвет, в срок до 30 януари  

– Управителният съвет на основание приетия бюджет и финансовите разчети 
има правото да отхвърли предложението или да го коригира. 
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– Определянето на размера и списъка от лицата, имащи право на получаване 
на хонорари за извършваната дейност се извършва ежегодно с решение на 
Управителния съвет и същото е окончателно.  

– На основание решението на Управителния съвет, Председателят сключва 
граждански договори с определените лица 

– За получените хонорари всяко лице представя на всяко тримесечие до 
Председателя на УС отчет за извършената дейност  

– Ведомостта за изплащането на хонорарите се изготвя от Гл.счетоводител и 
касиера на сдружението. 

– Преди изплащане на сумите, ведомостта задължително се подписва от 
Гл.счетоводител и касиера и се утвърждава от Председателя на УС 

– Ведомостите се съхраняват в архив 50 /петдесет/ години. 
 

 
Чл.10 ДВИЖЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ.  
– При осъществяване на своята дейност общинските съвети следва да  

извършват приходи и разходи само по касов път.Същите трябва да спазват 
всички упоменати по-горе изисквания –всички приходи и разходи да се 
осъществяват само със съответните документи – фактури и касови ордери, 
както и изискванията и сроковете за изготвяне на финансови планове и 
отчети /Бюджети/.  

– В края на всяко тримесечие следва да се представят на Гл.счетоводител 
всички първични документи по прихода и разхода – касови ордери, фактури 
и др. 

– За отчитане на материалните ценности следва да се водят инвентарни 
книги, които в края на всяка година следва да се актуализират на база 
протоколите за инвентаризации.  

            
Чл.11 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
– Документите се осчетоводяват  и подреждат в папки според техния 

характер, подвързват се, надписват се, номера на 
папката,месец,година,начален и краен номер на подвързаните документи. 

          Съхраняват се в архив в следните срокове : 
o 50 /петдесет/ години – ведомости за заплати 
o 10 /десет/ години – балансите 
o 5 /пет / години – главните книги 
o 3 /три/ години – всички останали документи при положение, че е 

извършена финансова ревизия. 
– Документите трябва да се съставят чисто и естетично.Информацията в тях 

трябва да бъде написана ясно и точно като се попълват всички 
реквизити.Записванията в документите могат да се извършват с 
мастило,химикал или на машина. 

– За достоверността на данните в документите и за правилното им съставяне 
и оформяне отговорност носят длъжностните лица,съставили и подписали 
тези документи,а за законността  и целесъобразността на стопанските 
операции и длъжностните лица, разпоредили извършването им. 

– Задраскване, изтриване, поправки и зацапване на текста и цифрите не се 
допускат. Допуснатите грешки се коригират с друго по цвят мастило или 
химикал,като с тънка линия се зачертава погрешния текст или сума / така ,че 
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първоначалния текст да се чете/,след което над зачертаното се написва 
верния текст или сума. Извършената поправка се заверява с подпис на 
гл.счетоводител. 

– Не се разрешават поправки на касови ордери и всички видове банкови 
документи. 

– Всички членове на сдружението са длъжни да спазват правилника за 
счетоводната отчетност и документооборота, като за по-подробни и точни 
указания се издават заповеди от Председателя на Управителния съвет на 
РСОСЗР. 

           
Не спазилите указанията в правилника и заповедите носят дисциплинарна, 
имуществена и съдебна  отговорност. 
 
Правилника е приет единодушно с решение на Управителния съвет на РСОСЗР от 
12.11.2011 г. 


