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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

На основание чл. 50, ал. 1 от Закона за Сметната палата, Решение № 480 от 

18.12.2020 г. на Сметната палата и Заповед № ПК-05-03-011 от 09.06.2021 г. на заместник-

председател на Сметната палата е извършена втора проверка за изпълнението на препоръките 

по Одитен доклад № 0590300316 за извършен одит на съответствие при изпълнението на 

бюджета на Община Карлово за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.  

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за Сметната палата, на кмета на Община 

Карлово е изпратен окончателен доклад за резултатите от одита с шест препоръки за 

подобряване на финансовото управление на общината. На основание чл. 49, ал.3 от Закона 

за Сметната палата, на председателя на Общинския съвет - Карлово е изпратен доклад за 

резултатите от одита с две препоръки. 

На основание чл. 50, ал. 1 от Закона за Сметната палата, Решение № 036 от 

27.02.2020 г. на Сметната палата и Заповед № ПК-05-03-007 от 30.10.2020 г. на заместник-

председател на Сметната палата е извършена проверка за изпълнението на препоръките, 

дадени на кмета на общината и на общинския съвет. При проверката е установено, че от 

общо шест препоръки, дадени на кмета на Община Карлово, пет препоръки са изпълнени 

и една препоръка е изпълнена частично. От общо две препоръки, дадени на Общинския 

съвет - Карлово, едната е изпълнена, а другата е изпълнена частично. 

На основание чл. 50, ал. 3 от Закона за Сметната палата, докладът за резултатите от 

осъществения контрол за изпълнение на препоръките по Одитен доклад № 0590300316 за 

извършен одит за съответствие при изпълнението на бюджета на Община Карлово, за 

периода от 01.01.2014 г. до 21.12.2015 г., в частта му за изпълнената частично препоръка е 

изпратен на кмета на общината и общинския съвет1. 

С две писма от 26.02.2021 г. и 03.06.2021 г. кметът на Община Карлово2 е уведомил 

писмено председателя на Сметна палата за предприетите мерки за изпълнението на 

частично изпълнената препоръка3. 

Втората проверката има за цел да се установи съответствието между дадената 

препоръка в доклада по чл. 48, ал. 1 от Закона за Сметната палата, получената 

информация от кмета на общината и от общинския съвет и действително предприетите 

мерки и извършени действия за изпълнението ѝ. 

 

 

ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

1. При осъществения последващ контрол за изпълнението на частично 

изпълнената препоръка от кмета на Община Карлово е установено: 

По препоръка 2. Да извърши анализ и да внесе предложение в общинския съвет за 

изменения и допълнения на Наредба за определяне и администриране на местните такси 

и цени на услугите на територията на Община Карлово (НОАМТЦУ) за привеждането ѝ 

в съответствие с нормативните актове от по-висока степен. 

Препоръката е дадена във връзка с установеното при одита несъответствие на 

НОАМТЦУ с нормативните актове от по-висока степен по отношение на: срока за 

определяне и публично обявяване на границите на районите и видът на предлаганите 

услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване; определянето на таксата 

за битови отпадъци; освобождаването от заплащане на такса за битови отпадъци на 

училища, детски градини, детски ясли, кооперации на хора с увреждания, читалища, 

музеи, Център за настаняване от семеен тип, Център за обществена подкрепа, Дом за 

възрастни хора с умствено изоставане, Защитено жилище и Дневен център за деца с 

увреждания, туристически комплекс „Старинно Карлово“ и туристически хижи. В 

                                  
1 Одитно доказателство № 1 
2 с вх. №№ 07-02-64 от 26.02.2021 г. и 07-02-64 от 03.06.2021 г 
3 Одитни доказателства №№ 2 и 4 
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НОАМТУ (ред. Решение № 2378 от 30.07.2015 г. на общинския съвет) не е 

регламентирано: ред за отсрочване и разсрочване на задължения от такса за битови 

отпадъци; уведомяване от общината на лицата за дължимите от тях такси за съответния 

период и за сроковете за плащане. 

При извършената проверка е установено4: 

а) с Решение № 604 от 25.05.2017 г. на общинския съвет, принципите, въз основа на 

които се определя размерът на местните такси и цени на услуги, определени в чл. 4, ал. 1 

от НОАМТЦУ са приведени в съответствие с чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ;  

б) с Решение № 554 от 30.03.2017 г. на общинския съвет е приета Наредба за реда 

на спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства в зоните, определени за 

платено и безплатно паркиране на територията на Община Карлово (наредбата). В 

наредбата е регламентирано, че за краткосрочно паркиране“, платено „преференциално 

паркиране“ и платено паркиране „служебен абонамент“ се заплаща цена, в размер, 

определен в НОАМТЦУ. В Приложение № 7 от НОАМТЦУ (ред. Решение № 605 от 

25.05.2017 г. на общинския съвет) са определени цените на услугите за паркиране на пътни 

превозни средства в зоните, определени за платено паркиране, в съответствие с чл. 6, ал. 3 от 

ЗМДТ (ред. ДВ, бр. 37 от 2015 г.) и чл. 99, ал. 3 от ЗДП (ред. ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 

15.04.2016 г.); 

в) с Решение № 334 от 17.12.2020 г. на общински съвет, по предложение от 

16.11.2020 г. на кмета на общината5, срокът за определяне и публично обявяване на 

границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и 

честотата на сметоизвозване, определен в чл. 15, ал. 2 от НОАМТЦУ е приведен в 

съответствие с чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ (ред. ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) - 

31 октомври на предходната година; 

г) с Решение № 334 от 17.12.2020 г. на общински съвет, по предложение от 

16.11.2020 г. на кмета на общината6, отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО (ред. ДВ, бр. 53 от 

2012 г.) са включени в чл. 17, т. 3 от НОАМТЦУ. Определянето на таксата за битови 

отпадъци в годишен размер за всяко населено място в чл. 17, т. 1- т. 4 от НОАМТЦУ е 

приведено в съответствие с чл. 66, ал. 1, т. 1- т. 4  от ЗМДТ (ред. ДВ, бр. 53 от 2012 г., в 

сила от 13.07.2012 г.); 

д) с Решение № 451 от 29.04.2021 г. на общински съвет, по предложение от 

12.03.2021 г. на кмета на общината7, отделни категории лица с еднакви характеристики са 

освободени изцяло от такса за битови отпадъци, определени в чл. 20, ал. 1 от НОАМТЦУ. 

Освобождаването от такса за битови отпадъци, определено в чл. 20, ал. 1 от НОАМТЦУ е 

приведено в съответствие с чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ (ред. ДВ, бр. 110 от 2007 г.); 

е) с Решение № 451 от 29.04.2021 г. на общински съвет, по предложение от 

12.03.2021 г. на кмета на общината8, редът за отсрочване и разсрочване на задължения от 

такса за битови отпадъци и за уведомяване от общината на лицата за дължимите от тях 

такси за съответния период са определени в чл. 13а и чл. 19, ал. 9 от НОАМТЦУ. В чл. 18, 

ал. 11 от НОАМТЦУ, е опредено, че таксата се заплаща в сроковете по чл. 28, ал. 1 от 

ЗМДТ. Редът за администрирането на отсрочване и разсрочване на задължения от такса за 

битови отпадъци и уведомяването от общината на лицата за дължимите от тях такси за 

съответния период и за сроковете за плащане, определени в чл. 13а, ал. 18, ал.11 и чл. 19, 

ал. 9 са в съответствие с чл. 9, във връзка с чл.9а, ал. 4 и ал. 5 и чл. 69, ал. 2 (ред. ДВ, бр. 119 

от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) от ЗМДТ. 

                                  
4 Одитни доказателства №№ 2,3,4,5 и 6 
5 предложение № 93-00-2842 от 16.11.2020 г. на кмета на общината 
6 предложение № 93-00-2842 от 16.11.2020 г. на кмета на общината 
7 предложение № 93-00-531 от 12.03.2021 г. на кмета на общината 
8 предложение № 93-00-531 от 12.03.2021 г. на кмета на общината 
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НОАМТЦУ е приведена в съответствие с нормативните актове от по-висока 

степен9. 

Препоръка 2 е изпълнена. 

 

2. При осъществения последващ контрол за изпълнението на частично 

изпълнената препоръка, дадена на Общински съвет – Карлово е установено: 

По препоръка 2. Да приеме изменения и допълнения на НОАМТЦУ за 

привеждането ѝ в съответствие с нормативните актове от по-висока степен. 

Препоръката към общинския съвет е идентична с препоръка № 2 към кмета на 

общината, т.к. съгласно правната рамка изпълнението им е обвързано, като 

предложението на кмета на общината следва да бъде разгледано от общинския съвет, след 

което предложените промени да бъдат приети/отхвърлени от общинския съвет.  

В тази връзка информацията, установена при проверката на препоръка № 2 към 

кмета на общината, е относима към дадената препоръка на общинския съвет. 

НОАМТЦУ и приведена в съответствие с нормативните актове от по-висока степен 

и е публикувана на интернет страницата на Община Карлово10.  

Препоръка 2 е изпълнена. 

 

ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Осъществената втора проверка за изпълнението на препоръките, дадени при 

извършен одит за съответствието при изпълнението на бюджета на община Карлово, за 

периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., показа, че са предприети мерки за изпълнението 

на препоръката.  

Дадената препоръка към кмета на Община Карлово и Общинския съвет - Карлово е 

изпълнена. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                  
9 Одитни доказателства №№ 3,5 и 6 
10 https://www.karlovo.bg/section-218-content.html  

https://www.karlovo.bg/section-218-content.html
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ОПИС  

на одитните доказателства за резултатите от проверка за изпълнението на 

препоръките по одитен доклад № 0590300316 за извършен одит за съответствието 

при изпълнението на бюджета на община Карлово,  

за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.  

 

  
№ 

по ред 
Одитни доказателства 

Брой 

стр. 

1 
Писмо изх. № 07-02-64 от 01.02.2021 г. на председателя на Сметната 

палата 
1  

2 

Писмо вх. № 07-02-64 от 26.02.2021 г. от кмета на Община Карлово с 

приложение - докладна записка № 93-00-2842 от 16.11.2020 г. на кмета на 

общината 

5  

3 Решение № 334 от 17.12.2020 г. на Общинския съвет- Карлово 5  

4 

Писмо вх. № 07-02-64 от 03.06.2021 г. от кмета на Община Карлово с 

приложение - докладна записка № 93-00-531 от 12.03.2021 г. на кмета на 

общината 

5  

5 Решение № 451 от 29.04.2021 г. на Общински съвет- Карлово 9 

6 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Карлово, приета с Решение № 2151 от 

26.03.2015 г., последно изменена с Решение № 451 от 29.04.2021 г. на 

Общински съвет- Карлово 

21  

 


