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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

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

от Решение № 045 от 12.03.2020 г. на Сметната палата и Заповед № ПК-05-02-007 от 

05.04.2021 г. на заместник-председател на Сметната палата е осъществен контрол за 

изпълнение на препоръките по Одитен доклад № 0500200617 за извършен одит за 

съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Община Костенец за 

периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г. 

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗСП, на кмета на Община Костенец е изпратен 

окончателен одитен доклад, в който са дадени седем препоръки за подобряване на 

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

палата на председателя на Общинския съвет Костенец е изпратен доклад за резултатите от 

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

дейности. Определеният от Сметната палата срок за изпълнение на препоръките е до 

31.10.2020 г. 

Съгласно чл. 50, ал. 2 от ЗСП, ръководителят на одитираната организация е длъжен 

да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това 

председателя на Сметната палата в определения в доклада срок. 

В несъответствие с изискванията на чл. 50, ал. 2 от ЗСП, кметът на Община 

Костенец не е уведомил председателя на Сметната палата за предприетите мерки за 

изпълнение на препоръките, дадени с одитния доклад. При извършване на последващия 

контрол, от одитирания обект са изискани доказателства и информация относно 

предприетите действия за изпълнение на препоръките. 

Проверката има за цел да установи съответствието между дадените препоръки в 

доклада по чл. 48, ал. 1 от Закона за Сметната палата и действително предприетите мерки 

и извършени действия за изпълнението им. 

ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

I. При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките, 

дадени на кмета на Община Костенец е установено:  
1. По препоръка 1: Да внесе предложение в общинския съвет с цел определянето 

на размера на местни данъци и определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги да се приведат в съответствие с изискванията на ЗМДТ, като се 

регламентират с отделни подзаконови актове (наредби) на общинския съвет: 

 В изпълнение на дадената от Сметна палата препоръка, кметът на общината е 

изготвил и представил предложение до Общинския съвет с вх. № 150-277 от 13.07.2020 г., 

за приемане на Наредба за определянето и администрирането на местни данъци на 

територията на Община Костенец, която е приета от Общинския съвет1. 

Препоръка 1 е изпълнена.   

2. По препоръка  2: Да внесе предложение в общинския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на 

общински дълг в Община Костенец за привеждането ѝ в съответствие с изискванията 

на нормативните актове от по-висока степен. 

В изпълнение на дадените от Сметна палата препоръки, кметът на общината е 

внесъл предложение до Общински съвет Костенец с вх. № 150-348 от 24.08.2020 г. за 

отмяна на Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински 

дълг в Община Костенец и за приемане на Наредба за поемането, обслужването и 

управление на общинския дълг на Община Костенец, която е приета от Общинския съвет 2. 

                                  
1 Одитно доказателство № 1 
2 Одитно доказателство № 3  
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Препоръка 2 е изпълнена.   

3. По препоръка 3: Да внесе предложение в общинския съвет за изменение и 

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

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

отчитане на бюджета на Община Костенец за привеждането ѝ в съответствие с 

изискванията на нормативните актове от по-висока степен: 

Кметът на общината е внесъл предложение до Общински съвет Костенец с вх. 

№ 150-349 от 24.08.2020 г. за отмяна на Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Костенец от 2017 г. и 

за приемане на нова Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна 

прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане 

на общинския бюджет на Община Костенец, която е приета от Общинския съвет3. 

Препоръка 3 е изпълнена.   

4. По препоръка 4: След оценка на риска в процеса по администриране на 

приходите от местни данъци и такси да се въведат адекватни контролни дейности, 

осигуряващи: 

4.1. прилагане на административнонаказателна отговорност по ЗМДТ спрямо 

данъчно задължените лица, неподали в срок декларации за облагане с данък върху 

недвижимите имоти, туристически данък и такса за битови отпадъци; 

4.2. извършване на проверка на декларираните от лицата данни за освобождаване 

от такса за битови отпадъци; 

4.3. събиране на вземанията от данък върху недвижимите имоти, туристически 

данък и такса за битови отпадъци; 

4.4. правилно планиране на приходите по бюджета от данък върху недвижимите 

имоти, туристически данък и такса за битови отпадъци. 

При проверката е установено: 

В утвърдения Риск-регистър на Община Костенец не са включени рискове, пряко 

свързани с дейностите на отдел „Местни данъци и такси“4 по ЗМДТ и другите актове от 

правната рамка. 

4.1. Със Заповед на кмета № РД-04-922 от 21.12.2020 г. е утвърдена  Стратегия за 

управление на риска на Община Костенец за периода 2020 г. – 2022 г. В съответствие с 

изискванията на стратегията от кмета са утвърдени и Риск регистър на Община Костенец за 

периода 01.01.2020 г.–31.12.2020 г. и Риск регистър на Община Костенец за периода 

01.01.2021 г.–31.12.2021 г. Със Заповед № РД-04-250 от 12.04.2021 г. е създаден Комитет по 

управление на риска в Община Костенец и е определен съставът му. Основните  функции, 

задължения и линии на докладване и комуникация на комитета са регламентирани в 

стратегията. Рискът не е анализиран, не е оценен и не е включен в риск-регистъра на 

общината за 2020 и за 2021 г. 5 

В информацията, предоставена за целите на настоящата проверка от заместник-

кмет на общината, относно изпълнението на препоръката е описана прилаганата 

процедура, без да са посочени актовете, в които са регламентирани дейностите и 

отговорните длъжностни лица от общината, ангажирани в процеса6
. 

При проверката е установено, че процесите, свързани с определянето и 

администрирането на местните данъци са регламентирани в Наредбата за определянето на 

местните данъци на територията на Община Костенец. Административнонаказателната 

отговорност по ЗМДТ е регламентирана в Глава трета – чл.чл. 67, 68 и 69 от Наредба за 

                                  
3 Одитно доказателство № 4 
4 Одитно доказателство № 6 
5 Одитни доказателства №№ 6 и 7  
6 Одитно доказателство № 5 
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определянето на местните данъци на територията на Община Костенец7. Съгласно 

наредбата актовете за установяване на нарушенията следва да се съставят от определени 

от кмета длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от кмета на 

общината. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания. Прилагането на административнонаказателната отговорност от 

служителите в отдел „МДТ“ спрямо данъчно задължените лица не е подробно 

регламентирано в наредбата или друг акт и писмено не са въведени контролни процедури, 

гарантиращи законосъобразното и срочно изпълнение на дейността от изрично 

определени длъжностни лица.  

Препоръката по т. 4.1 не е изпълнена. 

4.2 Относно извършването на проверка на декларираните от лицата данни за 

освобождаване от такса за битови отпадъци, съгласно информацията от заместник-кмета,  

ежегодно се сформира експертна комисия, която разглежда всички постъпили заявления за 

освобождаване от таксата и проверява декларираните от лицата данни за освобождаване от 

такса за битови отпадъци (ТБО). Комисията събрала сведения от подадените декларации по 

чл. 14 от ЗМДТ, от собствениците на имотите, данни от трети лица при извършваните 

проверки на място и огледите на имотите и изготвя протоколи за резултатите от 

извършените проверки. Проверки се извършват и при всеки сигнал. При установяване на 

нови факти и обстоятелства и при необходимост се преизчислява размера на ТБО8.  

Описаните мерки, които са контролни по същността си, не са въведени писмено с 

нарочен вътрешен акт съгласно изискванията на Закона за финансово управление и 

контрол в публичния сектор, поради което не отговарят на характеристиките за адекватни 

контролни дейности. Липсата на писмени вътрешни правила не създава необходимите 

условия за непрекъснатото (през всяка бюджетна година) и последователно  (еднакво по 

отношение на всички данъчно задължени лица) прилагане на дейностите за контрол.   

Писмено въведените контролни дейности могат да включват - график за извършване на 

проверките, начина на определянето му или състава на комисията по длъжности, формата 

на докладване, последващите действия, контрол върху работата ѝ и др. по преценка на 

кмета на общината и на началника на отдел „МДТ“. 

Препоръката по т. 4.2 не е изпълнена. 

4.3. Относно контролните процедури при събирането на вземанията от данък върху 

недвижимите имоти, туристически данък и такса за битови отпадъци, в информацията от 

заместник-кмета, предоставена при проверката, е посочено, че се извършва анализ на 

несъбраните вземания за данъци и такси; изготвят се списъци на длъжниците с 

просрочени задължения и се издават актове за установяване на задължения по чл. 107, 

ал. 3 от ДОПК, които се връчват с покана за доброволно изпълнение. Извършва се анализ 

на несъбраните вземания, установени с актове за задължения и се открива процедура по 

принудително събиране на вземанията, като се предават на частен съдебен изпълнител. 

Контролът по събиране на просрочени вземания се извършва както годишно, така и 

ежемесечно, като се следят приходите от приложените мерки за принудително 

изпълнение. Описаните действия не са регламентирани писмено с нарочен вътрешен акт9, 

а по същността си представляват мерки/действия за събиране на просрочените вземания 

от данък върху недвижимите имоти, туристически данък и такса за битови отпадъци. 

Целта на препоръката е писмено да се въведат адекватни контролни дейности, които да 

гарантират, че описаните мерки, които също трябва да бъдат писмено въведени се 

изпълняват непрекъснатото (през всяка бюджетна година) и последователно  (еднакво по 

отношение на всички данъчно задължени лица). 

                                  
7 Одитно доказателство № 1 
8 Одитно доказателство № 5 
9 Одитно доказателство № 5 
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Липсата на писмени вътрешни правила не създава необходимите условия за 

законосъобразно постигане на целите на одитираната организация. 

Препоръката по т. 4.3 не е изпълнена. 

4.4. Относно контролните процедури, осигуряващи правилно планиране на 

приходите по бюджета от данък върху недвижимите имоти, туристически данък и такса за 

битови отпадъци, е установено, че процесът по планиране на приходите е регламентиран в 

Наредбата за определянето на местните данъци на територията на Община Костенец, 

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на 

територията на Община Костенец и в Наредба за условията и реда за съставяне на 

тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Костенец. В 

наредбите не са регламентирани контролни дейности, насочени към планирането на 

приходите от местни данъци и такси. 

В утвърдените риск-регистри на общината за 2020 г. и за 2021 г. е идентифициран и 

оценен един риск, относим към процеса – „неизпълнение на плана за приходите от местни 

данъци и такси“, който е оценен като „среден“. Като предприети действия за намаляване 

на риска е посочено „провеждане на кампания“. В резултат от това действие в риск 

регистрите да 2020 и 2021 г. рискът е намален до ниво „нисък“ и се толерира от общината.  

Препоръката по т. 4.4. не е изпълнена. 

Препоръка № 4 от одитния доклад не е изпълнена. Утвърдени са Стратегия за 

управление на риска и риск-регистър на общината и са регламентирани основни 

дейности, свързани с анализ и оценка на рисковете, но предприетите действия са 

недостатъчни, т.к. в приетите наредби и/или друг вътрешен акт писмено не са 

регламентирани нови/допълнителни правила относно планирането, определянето, 

събирането и отчитането на приходите от местни данъци и такси и реда за прилагане 

на административнонаказателната отговорност, в т.ч. за определяне на 

длъжностните лица - участници в процесите и не са въведени адекватни контролни 

дейности, насочени към осигуряването на законосъобразното изпълнение на дейността. 

При извършения анализ и оценка на риска в процеса по администриране на приходите от 

местни данъци и такси не са идентифицирани всички рискове, свързани с дейността.  

Препоръка 4 не е изпълнена. 

5. По препоръка 5: Да се идентифицират и оценят рисковете, свързани с 

управлението и изпълнението на цикъла на обществените поръчки и да се въведат 

адекватни контролни дейности, които да гарантират законосъобразното 

осъществяване на процеса. 

В Риск-регистърът за 2021 г. са идентифицирани и оценени като „средни“ пет 

риска, свързани с управлението и изпълнението на цикъла на обществените поръчки: 

недостиг на времеви и човешки ресурс за професионална подготовка на документация за 

възлагане на обществени поръчки; корупционни практики при провеждането на 

обществени поръчки; опит за промяна на договорните условия, удължаване срокът на 

договора и/или увеличаване договорените цени за изпълнение на обществената поръчка; 

техническите изисквания не се основават на ясни изисквания или съдържат ненужни 

ограничения, които имат за цел да намалят конкуренцията; критериите, използвани за 

избор на победител в търга, са различни от предварително обявените. За ограничаване на 

рисковете са предложени допълнителни действия, които са относими към съответния 

идентифициран риск10.  

Със Заповед на кмета на общината № РД-04-242А от 30.04.2020 г. са утвърдени 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община 

                                  
10 Одитни доказателства №№ 6 и 7 
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Костенец. С правилата са регламентирани процесите по прогнозиране на потребностите, 

планиране провеждането на процедурите, определени са служителите, отговорни за 

подготовката на обществените поръчки, реда за осъществяване на контрол върху тяхната 

работа; провеждането на процедурата и нейното документиране, както и архивирането на 

документите и поддържането на профила на купувача11. 

Препоръка 5 е изпълнена.   

6. По препоръка 6: Да се идентифицират и оценят рисковете, свързани с 

поемането и управлението на общинския дълг и да се въведат адекватни контролни 

дейности, които да гарантират законосъобразност на процесите. 

В Риск-регистъра на Община Костенец за периода 01.01.2021 г.–31.12.2021 г. са 

включени два присъщи риска, които са оценени като „високи“: повишаване на лихвения 

процент на общинския дълг и риск, свързан с увеличаването на размера на общинския 

дълг. Предвидени са допълнителни действия за ограничаване на риска и е определено 

длъжностното лице, отговорно за изпълнението на дейностите – главният счетоводител. 

За ограничаване на идентифицираните рискове са предвидени и дейности, 

регламентирани в Наредбата за поемането, обслужването и управление на общинския 

дълг на Община Костенец, приета от Общинския съвет - Костенец с Решение № 129 от 

27.08.2020 г. С наредбата са уредени условията и реда за поемане на общински дълг, 

издаването на общински гаранции, видовете общински дълг, условията за провеждане на 

обществено обсъждане на поемането на дълг, както и отчитането на дълга. 

Регламентираните процедури са в съответствие със Закона за общинския дълг12.  

Контролни процедури, относими към законосъобразното осъществяване на процеса 

са регламентирани и в приетата от общинския съвет Наредба за условията и реда за 

съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Костенец13. 

Препоръка 6 е изпълнена.   

7. По препоръка 7: Да се изгради система за мониторинг на финансовото 

управление и контрол (текущо наблюдение и самооценка ), с цел да се оцени адекватното 

му функциониране и да се гарантира навременно актуализиране при промени в условията. 

Със Заповед на кмета на общината № РД-04-249 от 12.04.2021 г. са утвърдени 

Вътрешни правила за осъществяване на мониторинг на Системите за финансово управление 

и контрол в Община Костенец (ВПОМСФУК)14. Системите за финансово управление и 

контрол в Община Костенец включват всички вътрешни правила, процедури, правилници и 

други актове, а чрез мониторинга се осъществява цялостен преглед на дейността на 

общината за оценка на адекватността и ефективността на контролните дейности. Във 

ВПОМСФУК са регламентирани формите на мониторинг - текущо наблюдение, 

периодични оценки и вътрешен одит, и са определени отговорни длъжностни лица, техните 

функции, задължения, линии на докладване и комуникация. Съгласно т. 3 от правилата, 

звеното за вътрешен одит следва да информира кмета на общината, а при необходимост и 

други длъжностни лица, които са обект на проверка, за адекватността, ефективността и 

съответствието с изискванията на действащите в общината СФУК. 

Съгласно т. 2.5 от Стратегия за управление на риска на Община Костенец за 

периода 2020 г.–2022 г. звеното за Вътрешен одит подпомага общината за постигане на 

целите. Регламентиран е начинът, по който следва да се извършва подпомагането и 

отговорностите на вътрешния одит по отношение на процеса по управление на риска. 

                                  
11 Одитно доказателство № 6  
12 Одитни доказателства №№ 3 и 6  
13 Одитно доказателство № 4 
14 Одитно доказателство № 8  
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Съгласно чл. 12, ал. 2, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, звено 

за вътрешен одит задължително се изгражда в общините, чийто бюджет надхвърля 10 млн. 

лв., каквато е и Община Костенец  

При извършения преглед на утвърденото от кмета на общината Поименно 

разписание на длъжностите в общинска администрация – Костенец, в сила от 

01.03.2021 г., в структурата на Община Костенец са предвидени длъжностите ръководител 

на звено за Вътрешен одит и одитор/вътрешен одитор. Към момента на извършване на 

проверката длъжностите не са заети15.  

До назначаването на служители в звеното за вътрешен одит в Община Костенец 

дейността по мониторинг на изградените СФУК на може да се осъществява в пълен 

обхват съгласно нормативните изисквания, респ. съществува риск за ефективността ѝ. 

Препоръка 7 е изпълнена.   

II. При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките, 

дадени на Общинския съвет Костенец е установено:  

Препоръките към общинския съвет са идентични с препоръки №№ 1, 2 и 3 към 

кмета на общината, тъй като съгласно правната рамка изпълнението им е обвързано, като 

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

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

В тази връзка информацията, установена при проверката на препоръки №№ 1, 2 и 3 

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

1. По препоръка 1: Определянето на размера на местни данъци и определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги да се приведат в съответствие 

с изискванията на ЗМДТ, като се регламентират с отделни подзаконови актове 

(наредби) на общинския съвет. 

 С Решение № 145 по Протокол № 11 от 18.09.2020 г., Общинският съвет Костенец 

е отменил действащата от 01.02.2018 г. Наредба за определянето и администрирането на 

местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Костенец. Със същото 

решение от Общинския съвет е приета и одобрена Наредба за определянето и 

администрирането на местни данъци на територията на Община Костенец16. 

С Решение № 146 от 18.09.2020 г. по Протокол № 11 на Общински съвет Костенец 

е приета Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги 

на територията на Община Костенец17. 

Препоръка 1 е изпълнена.   

2. По препоръка 2: Да измени и допълни Наредбата за провеждане на обществено 

обсъждане за поемане на общински дълг в Община Костенец за привеждането ѝ в 

съответствие с изискванията на нормативните актове от по-висока степен: 

С Решение № 129 по Протокол № 10 от 27.08.2020 г. Общинският съвет Костенец е 

приел нова Наредба за поемане, обслужване и управление на общинския дълг на Община 

Костенец. Наредбата е съобразена с изискванията на Закона за общинския дълг. В 

Приложение № 1 към чл. 24, ал. 2 от наредбата е описана Процедура за избор на 

финансова институция за финансов посредник.  

Наредба за поемане, обслужване и управление на общинския дълг на Община 

Костенец и Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински 

дълг в Община Костенец, приети от общинския съвет на 22.01.2010 г. са отменени18. 

Препоръка 2 е изпълнена. 

                                  
15 Одитно доказателство № 9 
16 Одитни доказателства № 1  
17 Одитно доказателство № 2 
18 Одитно доказателство № 3 
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3. По препоръка 3: Да измени и допълни Наредбата за условията и реда за съставяне 

на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Костенец за привеждането ѝ в 

съответствие с изискванията на нормативните актове от по-висока степен: 

С Решение № 128 по Протокол № 10 от 27.08.2020 г. от Общинския съвет  

Костенец е приета Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 

прогноза за местните дейности и за съставяне обсъждане, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет на община Костенец. Наредбата е съобразена с 

изискванията на Закона за публичните финанси и Закона за общинския дълг, като са 

отстранени констатираните в одитния доклад несъответствия19. 

Препоръка 3 е изпълнена.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Осъщественият контрол за изпълнението на препоръките, дадени при извършения одит 

за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Община Костенец за 

периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г. показва, че са предприети мерки за изпълнението им, 

които не са достатъчни за изпълнение на всички препоръки към кмета на общината.  

От общо седем препоръки, дадени на кмета на общината, шест препоръки са 

изпълнени и една препоръка не е изпълнена. От общо три препоръки, дадени на 

общинския съвет, и трите препоръка са изпълнени. 

В подкрепа на констатациите са събрани общо 9 бр. одитни доказателства, които 

заедно с работните документи, отразяващи извършената проверка за изпълнение на 

препоръките по Одитен доклад № 0500200617 за извършен одит за съответствие при 

управлението на публичните средства и дейности в Община Костенец за периода от 

01.01.2015 г. до 31.12.2016 г., се намират в Сметната палата на адрес: гр. София, ул. „Екзарх 

Йосиф” № 37. 

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

основание чл. 50, ал. 1 от Закона за Сметната палата с Решение № 185 на Сметната палата 

от 02.07.2021 г.  

 

 

 

  

 

 

 

 

                                  
19 Одитно доказателство № 4 
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ОПИС НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА 

към проект на доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките 

по одитен доклад № 0500200617 за извършен одит за съответствие при управлението 

на публичните средства и дейности в Община Костенец за периода от 01.01.2015 г. до 

31.12.2016 г. 

 

№ Одитни доказателства 

Брой 

стра-

ници 

1 

Предложение вх. № 150-277/13.07.2020 г.; Решение № 145 и Протокол 

№11/18.09.2020 г. на Общински съвет – гр. Костенец; Наредба за 

определянето и администрирането на местни данъци на територията на 

Община Костенец 

28 

2 

Решение № 146/18.09.2020 г. и Протокол № 11 на Общински съвет – гр. 

Костенец; Наредба за определянето и администрирането на местни такси и 

цени на услуги на територията на Община Костенец; предложение от 

кмета на общината до общинския съвет от 14.09.2020 г. 

20 

3 

Предложение вх.№ 150/348/24.08.2020 г.; Протокол №10/27.08.2020 г. и 

Решение № 129; Наредба за поемане, обслужване и управление на 

общинския дълг на Община Костенец 

12 

4 

Решение №128 от 27.08.2020 г., по Протокол №10 от Общинския съвет – 

гр. Костенец; Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне обсъждане, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община 

Костенец; Предложение от кмета на общината с вх. № 150-349/24.08.2020 

г. 

16 

5 Доклад от заместник-кмет на Община Костенец 2 

6 

Стратегия за управление на риска на Община Костенец за периода 2020 г. 

– 2022 г., Заповед № РД-04-922 от 31.12.2020 г., Риск регистър на Община 

Костенец за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., Риск регистър на 

Община Костенец за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. и Вътрешни 

правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община 

Костенец, приети със Заповед № РД-04-242А от 30.04.2020 г. 

67 

7 
Заповед № РД-04-250 от 12.04.2021 г. за определяне състава на Комитет 

по управление на риска в Община Костенец 
1 

8 

Вътрешни правила за осъществяване на мониторинг на системите за 

финансово управление и контрол в Община Костенец и Заповед № РД-04-

249 от 12.04.2021 г. 

5 

9 
Поименно разписание на длъжностите в общинска администрация – 

Костенец, в сила от 01.03.2021 г. 
8 

 

 


