
Приложение 1

(над утвърдения праг  на същественост в счетоводната политика на първостепенния разпоредител

№
Параграф от ЕБК

1 §52-01 "Придобиване на компютри 
и хардуер "

2 §52-02 "Придобиване на сгради "

3 §52-03 "Придобиване на друго 
оборудване,машини,съоражения "

18
19.Инжинерни комуникации- площадкови (площадково електрозахранване, 
водоснабдяване, канализация, телефонизация) и (извънплощадкови външен 
паропровод, районно осветление, външно електрозахранване, външно водоснабдяване и 
канализация)

10.Билбордове,електронни информационни системи
11.Системи за видеонаблюдение и охрана
12.Климатици и климатизатори
13.Средства за сигнализация,информация и охрана
14.Контейнери за битови отпадъци  с хидравлично задвижване

Специални ремаркета и полуремаркета, цистерни /НСС 16/

7.Измервателни и регулиращи уреди, инструменти и производствени принадлежности
8.Касови апарати с фискална памет
9.Напоителни и оросителни системи /по съществени елементи/

15.Медицински уреди и апарати, оборудване и инструментариум
16.Басейни /без тези в сградите/
17.Локални отоплителни инсталации

2049 "Други машини, съоражения, оборудване "

1.Съоражения, сондажни помпи
2.Озвучителна уредба
4.Предавателни устройства,вкючително телефонни централи,мобилни телефони
5.Енергетични и двигателни машинии оборудване, включително асансьори
6.Производствени машини и оборудване

Дълготрайни активи:

Счетоводна сметка

2041  " Компютри и хардуерно оборудване "

2031 "Административни сгради "                                                           
                      2032 "Жилищни сгради, общежития и 
аратаменти "                                                                                           
                     2038 "Почивни станции, 
хотели,уч.центрове,оздр.комплекси "                                                                  
                                    2039 "Други сгради "

Дълготрайни активи:

1.Компютърни конфигурации
2.Компютри
3.Хардуерно оборудване /МФУ, мутимедиен проектор и др./
4.Монитори
5.Скенери
6.Сървъри

Дълготрайни активи:

7.Принтери

1.Сгради
2.Трафопостове

 КЛАСИФИКАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 
                                                              към счетоводната политика на община Самоков

с бюджетни кредити)



4 §52-04 "Придобиване на 
транспортни средства " 

5 §52-05 "Придобиване на стопански 
инвентар "

6 §52-06 "Инфраструктурни обекти "

7.Електрокари, автовишки

2051 "Леки автомобили "                                                 
2059 "Други транспортни средства "

1.Леки автомобили
2.Микробуси

8.Трактори
9.Верижни снегорини
10.Самосвали
11.Фадроми

Дълготрайни активи:

2060 "Стопански инвентар "

3.Лекотоварни автомобили
4.Камиони и други тежкотоварни автомобили
5.Сметоизвозващи машини и сметосъбирачна
6.Автобуси

6.Мебели -гардероби, шкафове,библиотеки,маси, бюра, столове, дивани,  кресла, легла, 
матраци, специални мебели 
7.Телевизори, видеокамери и др.

1.Складов инвентар, контейнери, палети
2.Прожектори
3.Битов инвентар - електрически, хладилници, камини, бойлери,печки и др.
4.Кухненски инвентар
5.Селскостопански и градински инвентар

4.Електроснабдяване и улично осветление

10.Геозащитна дейност

6075 "Разходи за придобиване на инфраструктурни 
обекти чрез външни доставки "                                                                     
                            6504 "Разходи за изграждане на 
инфраструктурни обекти по стопански начин "                                                                      
                                                         2202  
"Инфраструктурни обекти "

1.Транспортно-комуникационни мрежи и съоражения - автомагистрали и пътища: 
железопътни линии и обекти на железопътната инфраструктура; пристанища и летища и 
съораженията към тях
2.Водоснабдяване и канализация
3.Пречистване на питейни и отпадъчни води, включително пречиствателни станции

5.Топлоснабдяване извън сградата

Дълготрайни активи:

6.Газоснабдяване извън сградата
7.Електронни съобщителни мрежи
8.Хидромелиорации
9.Третиране на отпадни води

8.Спортен инвентар/тепих, кошове за баскетбол, врата за минифутбол и др./ и фитнес 
обзавеждане
9.Санитарно-хигиенно обзавеждане
10.Музикални инструменти
11.Индивидуални защитни средства

Дълготрайни активи:

20.Съоръжения разположени върху детски и спортни площадки,намиращи се в  детски 
градини и училища /например: люлки,пързалки,комбинирани детски съоръжения, фитнес 
уреди и др.



7 § 52-19 "Придобиване на други 
ДМА "
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11.Мрежите и съораженията до общите контролно-измервателни уреди в недвижимите 
имоти, включително разпределителните устройства
12.Структурно окабеляване /кабелни системи предназначени за пренос на сигнали от 
всякакъв вид - гласови,информационни и видео;локални компютърни и телефонни 
мрежи,системи за безопасност и т.н.
13.Мостове
14.Вертикална планировка (разходи за изкопи, кофражи, бетонови подложки, кофражни 
рамки, полагане на пясък, асфалтобетон, път, алеи, паркинг, тротоарна настилка с 
бордюри)

1.Автобусни спирки

15.Улично асфалтиране
16.Тротоарни настилки
17.Подпорни стени, корекции коритата на реки,стоящи водоеми и изкуствени езера
18.Ретранслатори

4. Площадки с настилки в детски градини и училища, пясъчници,беседки и огради

19. Площадки и игрища /в т.ч. настилки/, разположени в общински паркове и 
междублокови пространства както и съоръженията разположени върху тях /например: 
люлки, пързалки, комбинирани детски съоръжения, фитнес уреди, беседки, огради и др./

2.Навеси над съдове за смет
3.Гаражни клетки

2099 "Други ДМА "

Дълготрайни активи:
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