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Настоящото становище е изготвено на основание чл. 53, ал. 8 от Закона за Сметната 

палата и отразява резултатите от извършения финансов одит на годишния финансов отчет на 

община Омуртаг за 2011 г. 

Ръководството на община Омуртаг е отговорно за вярното и честно представяне на 

информацията във финансовия отчет за 2011 г. и в съответствие с приложимата рамка на 

финансово отчитане, както и за системата на вътрешния контрол, необходима за изготвянето 

на финансовия отчет без съществени отклонения, независимо дали се дължат на измама или 

грешка. 

Отговорността на одитния екип е да изрази независимо становище по годишния 

финансов отчет въз основа на извърщения финансов одит в съответствие със Закона за 

Сметната палата и международно признатите одитни стандарти при спазване на етичните 

изисквания, както и да планира и проведе одита така, че да се убеди в разумна степен на 

сигурност доколко финансовия отчет не съдържа съществени отклонения. 

Одитният екип дава следното мнение по елементите на годиiiiНия финансов отчет: 

1. По отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и 

приложенията към него за 2011 г. 

Одитът на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове 

и приложенията към него на община Омуртаг за 2011 г. включи проверка, анализ и оценка за 

вярното и честно представяне на финансовата и нефинансовата информация. 

При извърщването на одита не се констатираха отклонения, съществени по стойност и 

по характер, които биха повлияли на потребителите на информацията. 

Одитният екип изразява независимо становище, че отчетът за изпълнението на 

бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него на община 

Омуртаг за 2011 г. не съдържат съществени отклонения и дават вярна и честна представа за 

отразената финансова и нефинансова информация, в съответствие с идентифицираната обща 

рамка на финансова отчетност с общо предназначение. 

Обръщаме внимание на ръководството на община Омуртаг по отделни позиции от 

отчета, подробно описани в част втора, т. II от одитния доклад. 

11. По баланса към 31.12.2011 г. и приложенията към него. 

Одитът на баланса към 31.12. 2011 г. и приложенията към него на община Омуртаг 

включи проверка, анализ и оценка на отразената в тях информация за вярното и честно 

представяне на финансовото състояние и имуществото на предприятието . 

При извършването на одита се събраха достатъчно доказателства, въз основа на които 

се постигна разумна увереност, че балансът не съдържа отклонения, съществени по стойност 

и по характер, които биха повлияли на потребителите на информацията. 

Одитният екип изразява независимо становище, че балансът към 31.12.2011 г. и 

приложенията към аего на община Омуртаг не съдържат съществени отклонения и дават 

вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото в съответствие с 

идентифицираната обща рамка за финансова отчетност с общо предназначение. 

Обръщаме внимание на ръководството на община Омуртаг по отделни позиции от 

отчета, подробно описани в част втора, т. III и т. IV от одитния доклад. 

Считаме, че извърщеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за 

изразеното от нас одитно мнение. 
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Финансовият отчет на община Омуртаг за 2011 г. се заверява без резерви с обръщане 

на внимание. 

Одитното становище за заверка без резерви с обръщане на внимание е неразделн
а 

част от финансовия отчет на община Омуртаг за 2011 г. 

30.03.2012 г. 

Проверил и одобрил: ~
и.д. директор на Дирекция 

. ,Финансови одити" 
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Ръководител на одитен екип: ........ f!},г/ 
(Г . Митева) 
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