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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

На основание чл. 50, ал. 1 от Закона за Сметната палата, Решение № 019 от 

06.02.2020 г. на Сметната палата и Заповед № ПК-05-03-018 от 23.11.2021 г. на заместник-

председател на Сметната палата е извършена втора проверка за изпълнението на 

препоръките по Одитен доклад № 0590300416 за извършен одит за съответствие при 

администрирането на приходите по бюджета, управлението и разпореждането с имоти в 

Община Казанлък 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 

Казанлък е изпратен окончателен одитен доклад с девет препоръки за подобряване на 

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

палата на председателя на Общинския съвет - Казанлък е изпратен доклад за резултатите 

от одита с три препоръки за подобряване на управлението на публичните средства и 

дейности.  

На основание чл. 50, ал. 1 от Закона за Сметната палата, Решение № 54 от 

28.03.2019 г. на Сметната палата и Заповед № ПК-05-03-010 от 13.12.2019 г. на 

заместник-председател на Сметната палата е извършена за първи път проверка за 

изпълнението на препоръките, дадени на кмета на общината и на общинския съвет. При 

проверката е установено, че от общо девет препоръки, дадени на кмета на Община 

Казанлък, седем препоръки са изпълнени и две препоръки са процес на изпълнение. От 

общо дадени три препоръки на Общинския съвет – Казанлък една е изпълнена и две 

препоръки са в процес на изпълнение. 

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

осъществения контрол за изпълнение на препоръките по Одитен доклад № 0590300416  за 

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

периода от 01.01.2014 г. до 21.12.2015 г., в частта му за препоръките в процес на 

изпълнение е изпратен на кмета на общината и на общинския съвет1. 

С писмо от 25.10.2021 г. кметът на Община Казанлък2 е уведомил писмено 

председателя на Сметната палата за предприетите мерки за изпълнение на препоръките. 

Втората проверката има за цел да се установи съответствието между дадените 

препоръки 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. 

                                  
1 Одитно доказателство № 1 
2 Писмо вх. № 07-02-32 от25.10.2021 г.  



 

3 

 

ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

 

1. При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките, 

дадени на кмета на Община Казанлък е установено: 

 

1.1. По препоръка 2. Да внесе предложение в общинския съвет за актуализиране 

на Наредба № 23 за управление на отпадъците на територията на Община Казанлък за 

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

В изпълнение на препоръката е разработен проект на Наредба № 23 за управление 

на отпадъците на територията на Община Казанлък. Проектът на наредба е публикуван на 

интернет страницата на общината и е проведено обществено обсъждане, в съответствие с 

изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове (ЗНА). 

От кмета на общината е внесено предложение в общинския съвет на 08.01.2020 г.3 

за актуализиране на Наредба № 23 за управление на отпадъците на територията на 

Община Казанлък. В наредбата са определени условията и реда за изхвърлянето, 

събирането, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на 

битови и строителни отпадъци, биотпадъци, опасни битови отпадъци и др.  

С Решение № 55 от 28.01.2020 г. на общинския съвет наредбата е изменена и 

допълнена.  

Наредба № 23 за управление на отпадъците на територията на Община Казанлък е 

приведена в съответствие с нормативните актове от по-висока степен4. 

Препоръка 2 е изпълнена.  

 

1.2. По препоръка 8: Да се внесе предложение в общинския съвет за 

актуализирането на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество за привеждането ѝ в съответствие с нормативните актове от по-

висока степен, като се регламентира: издаването на заповед от кмета на общината 

относно приключването на търга за отдаване под наем на общинска собственост; ред 

за прекратяване на наемните правоотношения при възникнало основание за това; ред, по 

който се съставят от кмета на общината и се предоставят на общинския съвет 

отчети за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление по видове и категории обекти. 

От кмета на общината е изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 15 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В съответствие с 

изискванията на чл. 26 от ЗНА, на 03.01.2020 г. проектът на наредба е публикуван за 

обществено обсъждане на интернет страницата на общината. 

На 05.02.2020 г. от кмета на общината е внесено предложение в общинския съвет за 

изменение и допълнение на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, свързани с: издаване на заповед от кмета на общината за 

приключването на търга за отдаване под наем на общинска собственост; определяне на 

ред за прекратяване на наемните правоотношения при възникнало основание за това и ред, 

по който се съставя и представя на общинския съвет отчет за състоянието на общинската 

собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти. 

С Решение № 77 от 27.02.2020 г. на общинския съвет наредбата е изменена и 

допълнена.  

Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

е приведена в съответствие с нормативните актове от по-висока степен5. 

Препоръка 8 е изпълнена.  

                                  
3 Доклад № ОС 159 от 08.01.2020 г. 
4 Одитни доказателства №№ 2-4 
5 Одитни доказателства №№ 5-7 
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2. При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките, 

дадени на Общинския съвет – Казанлък е установено: 

 

Препоръките към общинския съвет са идентични с препоръки №№ 2 и 8 към кмета 

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

предложенията на кмета на общината следва да бъдат разгледани от общинския съвет, 

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

тази връзка информацията, установена при проверката на препоръки №№ 2 и 8 към кмета 

на общината, е относима и към препоръките, дадени на общинския съвет.  

 

2.1. По препоръка 2. Да се актуализира Наредба № 23 за управление на 

отпадъците на територията на Община Казанлък за привеждането ѝ в съответствие с 

нормативните актове от по-висока степен. 

С Решение № 55 от 28.01.2020 г. на общинския съвет са приети изменения и 

допълнения в Наредба № 23 за управление на отпадъците на територията на Община 

Казанлък, с което наредбата е приведена в съответствие с нормативните актове от по-

висока степен6.  

Наредба № 23 за управление на отпадъците на територията на Община Казанлък е 

публикувана на интернет страницата на общината7. 

Препоръка 2 е изпълнена. 
 

2.2. По препоръка 3. Да се актуализира Наредба № 15 за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество за привеждането ѝ в съответствие с 

нормативните актове от по-висока степен, като се регламентират: издаването на 

заповед от кмета на общината относно приключването на търга за отдаване под наем 

на общинска собственост; ред за прекратяване на наемните правоотношения при 

възникнало основание за това; ред, по който се съставят от кмета на общината и се 

предоставят на общинския съвет отчети за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление по видове и категории обекти. 

С Решение № 77 от 27.02.2020 г. на общинския съвет са приети изменения и 

допълнения в Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, с което наредбата е приведена в съответствие с нормативните актове от по-

висока степен8.  

Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

е публикувана на интернет страницата на общината9. 

Препоръка 3 е изпълнена. 

 

 

ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Осъществената втора проверка за изпълнението на препоръките, дадени при 

извършен одит за съответствие при администрирането на приходите по бюджета, 

управлението и разпореждането с имоти в Община Казанлък за периода от 01.01.2014 г. 

до 31.12.2015 г. показа, че са предприети мерки за изпълнението на препоръките.  

                                  
6 Одитни доказателства №№ 3 и 4 
7 https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2021-

08/Naredba_23_za_upravlenie_na_otpadacte_na_teritotiqta_na_Obshtina_Kazanlak_R_55.pdf 
8 Одитни доказателства №№ 6 и 7 
9 https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2021-

8/Naredba_15_za_pridobiv_upravlenie_razporejd_s_OI_R_77_2020.pdf 

 

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2021-8/Naredba_15_za_pridobiv_upravlenie_razporejd_s_OI_R_77_2020.pdf
https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2021-8/Naredba_15_za_pridobiv_upravlenie_razporejd_s_OI_R_77_2020.pdf
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Препоръките, дадени на кмета на Община Казанлък и Общинския съвет - Казанлък 

са изпълнени. 
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ОПИС  

на одитните доказателства към доклад за резултатите от проверка за изпълнението 

на препоръките по Одитен доклад № 0590300416  

 

№ Одитни доказателства 
Брой 

стр. 

1. 
Писма с изх. № 07-02-32 от 12.02.2020 г. и № 07-02-31 от 12.02.2020 г  на 

председателя на Сметната палата  
3 

2. 

Доклад вх. № ОС-159 от 08.01.2020 г. на кмета на общината за 

актуализиране на Наредба № 23 за управление на отпадъците на 

територията на Община Казанлък и протокол от проведено обществено 

обсъждане на проект на наредба 

5 

3. Решение № 55  от 28.01.2020 г. на общинския съвет  2 

4. 
Наредба № 23 за управление на отпадъците на територията на Община 

Казанлък  
42 

5. 

Доклад вх. № ОО-222 от 05.02.2020 г. на кмета на общината за 

актуализиране на Наредба № 15 за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество 

3 

6. Решение № 77 от 27.02.2020 г. на общинския съвет  2 

7. 
Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 
34 

 


