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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

На основание чл. 50, ал. 1 от Закона за Сметната палата (ЗСП), т. 7 от Решение  

№ 211/30.07.2020 г. на Сметната палата и Заповед № ПК-02-03-001 от 20.04.2021 г. на 

заместник-председател на Сметната палата е извършен контрол  за изпълнението на 

препоръките по Одитен доклад № 0200302019 за извършен одит за съответствие при 

управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Искър, Област 

Плевен за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2019 г. 

На основание чл. 49, ал.ал. 1 и 3 от ЗСП на кмета на Община Искър и на председателя 

на Общинския съвет-Искър (ОбС) е изпратен окончателният одитен доклад.1 За подобряване 

на финансовото управление на публичните средства и общински дейности в Общината са 

дадени шест препоръки на кмета и две препоръки на ОбС- Искър, с определен срок за 

изпълнението им - до пет месеца от получаването на одитния доклад. 

С писмо, изх. № 24-54-31#1/06.01.2021 г., кметът на Община Искър в определения 

срок е уведомил писмено председателя на Сметната палата за предприетите мерки за 

изпълнение на препоръките, в съответствие с чл. 50, ал. 2 от ЗСП.2 Председателят на ОбС не е 

уведомил писмено председателя на Сметната палата за предприетите действия за изпълнение 

на дадените препоръки.3 

Целта на проверката е установяване на съответствието между дадените препоръки в 

доклада по чл. 48, ал. 1 от ЗСП, получената информация от кмета на Общината и 

действително предприетите мерки и извършени действия за изпълнението им. 

 

ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките е установено: 

Препоръки, дадени на кмета на Община Искър 

 

По препоръка 1. Да се предприемат действия за актуализиране на Стратегията за 

управление на риска в Община Искър в съответствие с изискванията на ЗФУКПС. 

Със Заповед № 996/30.12.2020 г. на кмета е утвърдена Стратегия за управление на 

риска в Община Искър за периода от 2021 г. до 2023 г., в съответствие с чл. 12, ал. 3 от  

Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС). Стратегията е  

неразделна част от Системата за финансово управление и контрол на Общината.4 

Препоръка 1 е изпълнена. 

 

По препоръка 2. Да се приемат действия по реда на ДОПК и ЗМДТ за събиране на 

просрочени вземания за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци. 

С докладна записка, рег. № ВК-483/18.11.2020 г., на старши счетоводител „Местни 

приходи“ и публичен изпълнител е представена информация за предприети действия за 

събиране на просрочените вземания от данък върху недвижимите имоти и такса за битови 

отпадъци. Въз основа на извършен анализ на дължимите средства, на основание чл. 182, ал. 

2, т. 1 от ДОПК писмено са уведомени 22 юридически лица, длъжници, с общ размер на 

просрочените задължения 48 691,93 лв. и 15 физически лица, с общ размер на задълженията 

20 864,25 лв. Пет юридически лица, с просрочени задължения на обща стойност 8828,71 лв., 

са заличени в търговския регистър. Към 17.11.2020 г. по приходната сметка на Общината от 

                                  
1 ОД № 1  
2 ОД № 2 
3 ОД № 3 
4 ОД № 4  
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уведомените длъжници са постъпили от данък върху недвижимите имоти и такса за битови 

отпадъци общо 4 329,85 лв. 5 

Препоръка 2 е изпълнена. 

 

По препоръка 3. Да се изготви Годишна програма за развитието на читалищната 

дейност на Община Искър. 

Въз основа на направени предложения от читалищата на територията на Общината,  

на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища е разработена Годишна 

програма за развитие на читалищната дейност в Община Искър за 2021 г. От кмета е внесено 

предложение в ОбС-Искър с вх. № 369/14.12.2020 г. за приемане на програмата.6 

Препоръка 3 е изпълнена. 

 

По препоръка 4. Във Вътрешните правила на публични възложители за управление 

на цикъла на обществените поръчки в Община Искър да се регламентира ред за провеждане 

на въвеждащо обучение на служителите, заети с управлението на цикъла на обществените 

поръчки.  

Със заповед № 851/22.10.2020 г. на кмета са утвърдени нови Вътрешни правила на 

публични възложители за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Искър. 

В Глава осма от тях е определен ред за провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение 

на лицата, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки.7 

Препоръка 4 е изпълнена. 

 

По препоръка 5. Да се предприемат действия за събиране на просрочените вземания 

от наеми на земеделска земя общинска собственост. 

За периода от 06.08.2020 г. до 31.12.2020 г. са изпратени уведомителни писма на 40 

наематели на земеделски земи с общ размер на неплатени наеми 100 115,17 лв. От тях в 

приход по бюджета са постъпили 53 541,88 лв. Повторно са изпратени писма на 22 

наематели с просрочени задължения от наем на обща стойност 46 573,29 лв. и са събрани 

20 045,97 лв.8 

Препоръка 5 е изпълнена. 

 

По препоръка 6. Да се предприемат действия за възлагане с договор управлението 

на „Специализирана болница по вътрешни болести за долекуване, продължително лечение и 

рехабилитация - Искър“ ЕООД. 

В Общината са разработени Правила за критериите, условията и реда за провеждане 

на конкурсна процедура за номиниране, избор и назначаване на управител на 

„Специализирана болница по вътрешни болести за долекуване, продължително лечение и 

рехабилитация - Искър“ ЕООД (Правилата). Определена е Методика за оценка на 

кандидатите в конкурсната процедура (Методиката). 

Правилата и Методиката са внесени с вх. № 334/17.11.2020 г. за разглеждане в ОбС-

Искър и са приети с Решение № 164/20.11.2020 г. Със същото решение на Общинския съвет е 

определена комисия за номиниране на кандидатите. На основание чл. 8 от Правилата, в 

определения 14-дневен срок е публикувана във вестник „Посоки“, бр. 94/2020 г. и на 

интернет страницата на Общината Публична покана за набиране на кандидати за участие в 

конкурсната процедура.9 В указания 30-дневен срок не са подадени документи за участие, 

поради което процедурата е прекратена. 10  

                                  
5 ОД № 5 
6 ОД № 6 
7 ОД № 7 
8 ОД № 8 
9Публична покана за конкурс 
10 ОД № № 9, 10 и 11 

https://iskarbg.com/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8/
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Препоръка 6 е изпълнена. 

 

Препоръки, дадени на Общинския съвет – Искър 

 

По препоръка 1. Да се приеме Годишна програма за развитие на читалищната 

дейност на Община Искър. 

 С Решение № 178/22.12.2020 г. на ОбС-Искър е приета Годишна програма за развитие 

на читалищната дейност в Община Искър за 2021 г.11 

Препоръка 1 е изпълнена. 

 

По препоръка 2. Да се приеме решение за възлагане на управлението на 

„Специализирана болница по вътрешни болести за долекуване, продължително лечение и 

рехабилитация - Искър“ ЕООД с договор за управление. 

С Решение № 164/20.11.2020 г. на ОбС- Искър е открита конкурсна процедура за 

номиниране, избор и назначаване на управител на „Специализирана болница по вътрешни 

болести за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Искър“ ЕООД. 

С писмо до ОбС-Искър, вх. № 14/21.01.2021 г., председателят на комисията за 

номиниране на управител, на основание чл. 18, ал. 2 от Правилата,  е уведомил за 

прекратяване на конкурсната процедура поради  неявяването на кандидати за участие.12  

Препоръка 2 не подлежи на изпълнение. 

 

ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Осъществената проверка за изпълнението на препоръките, дадени при извършения 

одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на 

Община Искър, област Плевен за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2019 г., показа че в 

резултат на предприетите мерки  изцяло са изпълнени всички препоръки, дадени на кмета на 

Община Искър. От ОбС-Искър, една препоръка е изпълнена и една  препоръка не подлежи на 

изпълнение.  

В подкрепа на констатациите са събрани 12 одитни доказателства, които заедно с 

работните документи, отразяващи извършената проверка за изпълнение на препоръките по    

Одитен доклад № 0200302019 за извършен одит за съответствие при управлението на 

публичните средства и общинските дейности на Община Искър, Област Плевен за периода 

от 01.01.2018 г. до 30.06.2019 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 на Сметната палата № 167 от 

02.07.2021 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

         (Цветан Цветков) 
 

                                  
11 ОД № 12 
12 ОД №№ 9, 10 и 11 


