
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

СМЕТНА ПАЛАТА 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д   З А  Р Е З У Л Т А Т И Т Е  О Т  О С Ъ Щ Е С Т В Е Н И Я  

 П О С Л Е Д В А Щ   К О Н Т Р О Л   З А  И З П Ъ Л Н Е Н И Е  Н А   

П Р Е П О Р Ъ К И ТЕ 

 

 

 

по Одитен доклад № 0200300820 за извършен одит за съответствие при управлението 

на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община 

Шумен за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Настоящият доклад е приет с Решение № 191 от 20.07.2022г. на Сметната палата (Протокол № 27) 

 

 



 

 

 

  

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 

На основание чл. 50, ал. 1 от Закона за Сметната палата, чл. 5, т. 2 от Правилата за 

организиране осъществяването на контрол по изпълнението на препоръките на Сметната 

палата, т. 8 от Решение № 137/01.06.2021 г. на Сметната палата и Заповед № ПК-02-03-08/ 

11.05.2022 г. на заместник-председател на Сметната палата, е извършен контрол за 

изпълнението на препоръките по одитен доклад № 0200300820 за извършен одит за 

съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на 

обществените поръчки на Община Шумен за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. 

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗСП на кмета на Община Шумен и на председателя на 

Общински съвет (ОбС)-Шумен  е изпратен окончателният одитен доклад1, в който за 

подобряване на дейностите в Общината са дадени три препоръки на кмета и три препоръки 

на ОбС-Шумен. 

 В неизпълнение на  чл. 50, ал. 2 от ЗСП,  в определения петмесечен срок, кметът на 

Община Шумен и председателят на ОбС-Шумен не са уведомили председателя на Сметната 

палата за предприетите мерки за изпълнението на дадените препоръки. След определения 

срок, по време на извършването на проверката за изпълнението на препоръките, от кмета на 

Общината2 е изпратена информация до председателя на Сметната палата за предприетите 

мерки за изпълнението на дадените препоръки.3   

Целта на проверката е установяване на съответствието между препоръките, дадени в 

одитния доклад и действително предприетите мерки и извършени действия за изпълнението 

им. 

 

IІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

 

При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките е установено: 

 

 Препоръки на кмета на Община Шумен 

 

1. По препоръка 1. Да внесе предложение до Общинския съвет – Шумен за 

актуализиране на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза 

за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет на Община Шумен в съответствие със ЗПФ. 

Със заповед № РД-25-1088/26.05.2022 г.4  на заместник-кмета по „Икономическо 

развитие“5,6 е определена работна група, която да изготви предложение за изменение и 

допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 

на общинския бюджет на Община Шумен в съответствие със ЗПФ. 

Препоръка 1 е в процес на изпълнение. 

 

2. По препоръка 2. Да внесе предложение до Общинския съвет – Шумен за 

актуализиране на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията 

на Община Шумен в съответствие със ЗМДТ. 

С докладна записка № 93-00-2594/09.12.2021 г. от кмета е внесено предложение до 

ОбС-Шумен за актуализиране на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

                                                 
1 ОД №№ 2 и 3 
2 С писмо, изх. № 92-00-207/16.05.2022 г. 
3 ОД № 4 
4 ОД № 6 
5 Упълномощен за кмет съгласно заповед № РД-25-977/05.05.2022 г. на кмета на Община Шумен 
6 ОД № 5 



 

 

 

  

територията на Община Шумен (НОРМД) в съответствие със ЗМДТ.7 В предложението не 

са включени изменения и допълнения на разпоредбите, посочени в:  чл. 7, ал. 4, чл. 28,                             

чл. 45 и чл. 46 от НОРМД съгласно текстовете на чл. 11, ал. 4, чл. 28, ал. 5, чл. 60, ал. 6 и                

чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ.8 

Препоръка 2 е изпълнена частично. 

 

3. По препоръка 3. Да внесе предложение до Общинския съвет – Шумен за 

актуализиране на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Шумен в съответствие със ЗМДТ. 

Със заповед № РД-25-1088/26.05.2022 г.9  на заместник-кмета  по „Икономическо 

развитие“ е определена работна група, която да изготви предложение за изменение и 

допълнение на НОАМТЦУ в съответствие със ЗМДТ. 

Препоръка 3 е в процес на изпълнение. 

 

 Препоръки на Общинския съвет – Шумен 

 

1. По препоръка 1. Да се приемат изменения и допълнения на Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на Община Шумен. 

От ОбС-Шумен не е прието решение за изменения и допълнения на Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите 

три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

Община Шумен.10 

Препоръка 1 не е изпълнена. 

 

2. По препоръка 2. Да се приемат изменения и допълнения на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Шумен. 

С Решение № 571/23.12.2021 г. на ОбС-Шумен, е приета Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Шумен.11 

Препоръка 2 е изпълнена. 

 

3. По препоръка 3. Да се приемат изменения и допълнения на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Шумен. 

От ОбС-Шумен не е прието решение за изменения и допълнения на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Шумен.12 

Препоръка 3 не е изпълнена. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Осъществената проверка  за изпълнението на препоръките, дадени при извършения 

одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на 

                                                 
7 ОД №№ 1 и 7 
8 ОД № 9 
9 ОД № 6 
10 ОД № 1 
11 ОД №№ 1 и 9 
12 ОД №№ 1 и 10 



 

 

 

  

обществените поръчки на Община Шумен за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. 

показа, че  с предприетите мерки не е осигурено изпълнението на всички дадени препоръки.    

От проверените препоръки, дадени на кмета на Общината, една препоръка е 

изпълнена частично и две препоръки са в процес на изпълнение. От дадените три препоръки 

на ОбС – Шумен, една препоръка е изпълнена и две препоръки не са изпълнени. 

 

В подкрепа на констатациите са събрани 10 одитни доказателства, които заедно с 

работните документи, отразяващи извършения последващ контрол за изпълнението на 

препоръките по Одитен доклад № 0200300820 за извършен одит за съответствие при 

управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на 

Община Шумен за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г., се намират в Сметната палата, 

гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 37. 

 

Докладът за резултатите от проверката за изпълнение на препоръките е приет на 

основание чл. 50, ал. 1 от Закона за Сметната палата с Решение № 191 на Сметната палата 

от 20.07.2022 г. 

 

 

 

 

 


