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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

На основание чл. 50, ал. 1 от Закона за Сметната палата, Решение № 237 от 

27.07.2021 г. на Сметната палата и Заповед № ПК-05-03-014 от 02.11.2021 г. на заместник-

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

по Одитен доклад № 0500303916 за извършен одит на съответствие при финансовото 

управление на Община Сопот, 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 Сопот 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 – Сопот е изпратен доклад за резултатите от 

одита с три препоръки. 

На основание чл. 50, ал. 1 от Закона за Сметната палата, Решение № 313 от 

03.09.2020 г. на Сметната палата и Заповед № ПК-05-03-009 от 14.04.2021 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 Сопот, две препоръки са изпълнени и четири 

препоръки са изпълнена частично. От общо три препоръки, дадени на Общинския съвет – 

Сопот, едната е изпълнена, а две са изпълнени 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 № 0500303916 за 

извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Сопот, за периода от 

01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., в частта му за препоръките изпълнени частично е изпратен на 

Общинския съвет – Сопот и на кмета на Община Сопот1. 

С писмо от 27.10.2021 г. кметът на Община Сопот2 е уведомил писмено председателя 

на Сметна палата за предприетите мерки за изпълнението на частично изпълнените 

препоръки3. 

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. 

                                  
1 Одитно доказателство № 1 
2 вх. № 07-02-1668 от 27.10.2021 г. 
3 Одитно доказателство № 2  
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ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

 

1. При осъществения последващ контрол за изпълнението на частично 

изпълнените препоръки от кмета на Община Сопот е установено: 

1.1. По препоръка 1. Да внесе предложение в общинския съвет за актуализиране на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в 

Община Сопот (НОАМТЦУ) за привеждането ѝ в съответствие с изискванията на 

нормативните актове от по-висока степен. 

При извършената проверка е установено: 

а) НОАМТЦУ (посл. ред. Решение № 136 от 18.01.2019 г. на Административния съд – 

Пловдив по АД-3060/2018 г.) не е приведена в съответствие с нормативните актове от по-

висока степен относно: в чл. 4, т. 6 от НОАМТЦУ като един от „принципите“ за определяне 

на местните такси и цени на услуги, въз основа на които общинският съвет следва да 

определя размера на таксите, изчерпателно определени с чл. 8, ал. 1 от Закона за местните 

данъци и такси (ЗМДТ), неправилно е интерпретиран текстът на чл. 8, ал. 2 от ЗМДТ - „за 

услуга, при която дейностите могат да се разграничават една от друга се определя отделна 

такса за всяка от дейностите“; чл. 21, т. 1 и т. 2 от наредбата не са в съответствие с чл. 71 от 

ЗМДТ  (ред. ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.); в чл. 39, ал. 2, т. 5 на НОАМТЦУ е 

регламентирано освобождаване от заплащане на такса за „удостоверения и кореспонденция с 

институции съгласно чл. 7 от Закон за гражданската регистрация“ (ЗГР). Разпоредбата на чл. 

7 от ЗГР е отменена през 2011 г. (отм. ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.). Нарушени 

са изискванията на  чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), според който 

нормативният акт трябва да съответства на нормативни актове от по-висока степен4; 

б) разработен е проект на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ5  от 

22.10.2021 г., с който е определено, че размерът на местните такси се определя при спазване 

на принципите: 1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на 

услугата; 2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество; 3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на 

местните такси; за услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се 

определя отделна такса за всяка от дейностите; отменя се несъбирането на такса за битови 

отпадъци за услугите, предоставяни на имоти публична общинска или държавна собственост 

или частна общинска собственост и които не са отдадени под наем и/или не се ползват за 

стопанска дейност и на имоти собственост на Българския червен кръст; отменя се 

нетаксуването на  удостоверения и кореспонденция с институции по чл. 7 от ЗГР, определени 

в чл. 4, т. 6, чл. 21, т. 1 и т. 2 и чл. 39, ал. 2, т. 5 на НОАМТЦУ6; 

в) с уведомление от 22.10.2021 г. на кмета на общината7 на интернет страницата на 

общината и на портала за обществени консултации на Министерския съвет е публикуван 

проект на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в съответствие с изискванията 

на чл. 26, ал. 3 от ЗНА8; 

г) към момента на проверката проектът на Наредба за изменение и допълнение на 

НОАМТЦУ9  от 22.10.2021 г. не е внесен от кмета на общината за разглеждане в Общинския 

съвет – Сопот10, тъй като не изтекъл 30-дневният срок по чл. 26, ал. 4 от ЗНА (ред. ДВ, бр. 34 

от 2016 г., в сила от 4.11.2016 г.)  за предложения и становища по проектите, публикувани за 

обществени консултации.  

Препоръка 1 не е изпълнена. 

                                  
4 Одитни доказателства №№ 3 и 4 
5 Изх. № С-5412/1 от 22.10.2021 г. 
6 Одитно доказателство № 5 
7 № С-5412 от 22.10.2021 г. 
8 Одитни доказателства №№ 5 и 6  
9 Изх. № С-5412/1 от 22.10.2021 г. 
10 Одитно доказателство № 4 
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1.2. По препоръка 2. Да се идентифицират и оценят рисковете при 

администрирането на местните данъци и такси, извършването на капиталови разходи и да 

се въведат адекватни контролни дейности, според спецификата на общината, които да 

гарантират: 

2.1. правилно планиране на приходите от местните данъци и такси;  

2.2. ефективност на дейностите по събиране на просрочените вземания, 

упражняването на контрол от органите по приходите и намаляване на задълженията за 

местни данъци и такси;  

2.3. законосъобразно съставяне на план-сметката по чл. 66 от ЗДМТ и изразходване 

на средствата от такса за битови отпадъци;  

2.4. осъществяване на контрол по изпълнение на дейностите по сметосъбиране, 

сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване при 

приемане на извършената работа;  

2.5. създаване на аналитична отчетност и контрол върху плащанията по договорите 

за дейностите по чистотата;  

2.6. осъществяване на контрол при изпълнение на договорите за капиталови разходи. 

При извършената проверка е установено: 

а) със заповед от 14.09.2021 г. на кмета на общината11 са определени служители, които 

да идентифицират и оценят рисковете в дейностите, съобразно компетентностите си, и са 

утвърдени образци на карта за идентифициране и оценка на рисковете, включително в 

областите „Местни данъци и такси“, „Капиталови разходи и обществени поръчки“ и Дейност 

„Чистота“. Идентифицираните рискове са отразени в информационни карти, представени на 

кмета на общината с писмо от 20.10.2021 г.12  и са предложени контроли/ предприемане на 

действия за минимизирането им13; 

б) със заповеди от 27.09.2021 г., 01.10.2021 г. и 08.11.2021 г. на кмета на общината14 са 

утвърдени процедури и инструкции за работа на сектор „Местни данъци и такси“ (сектор 

МДТ) и Система за управление и контрол на приходите в Община Сопот и са определени 

длъжностни лица, които следва да извършват превантивен и текущ контрол по спазването на 

правилата на системата. С основна процедура „Данъчни приходи“ са определени 

организацията, администрирането и контрола на данъчните приходи в общината, 

включително действията по събирането на просрочените задължения, изпращането на 

преписки за принудително изпълнение до Националната агенция по приходите и частен 

съдебен изпълнител. С основна процедура „Приходи от такса битови отпадъци“ е определена 

организацията, администрирането и контрола на приходите от такса за битови отпадъци в 

общината. План-сметката по чл. 66 от ЗМДТ следва да се разработва съвместно от служители 

на общинска администрация, като разходната ѝ част следва да се предлага от дирекция 

„Специализирана администрация“, а размера на таксата за битови отпадъци на база 

предвидените разходи и данни в информационния масив за данъчна оценка на декларираните 

имоти от дирекция „Специализирана администрация“. Действията по събирането на 

просрочените задължения от такса за битови отпадъци, включително принудително събиране 

по чл. 4, ал. 2 от ЗМДТ следва да се извършват от служители на сектор МДТ. Определени са 

отговорните длъжности лица, които следва да следят за спазването и да контролират 

процесите15; 

в) със заповед на кмета на общината16 са допълнени Вътрешните правила за 

управление цикъла на обществените поръчки в Община Сопот като междинен и окончателен 

                                  
11 № РД-09-341 от 14.09.2021 г. 
12 вх. № РД-09-341/1 от 20.10.2021 г. 
13 Одитно доказателство № 7 
14 №№ РД-09-367 от 27.09.2021 г.,  РД-09-383 от 01.10.2021 г. и РД-452 от 08.11.2021 г. 
15 Одитни доказателства №№ 8 и 9 
16 № РД-09-288/1 от 21.10.2021 г.  
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контрол по изпълнение на сключен договор относно: спазване на договорните срокове от 

страна на изпълнителя; видът, сумата и срокове на плащанията по договора; датата на 

освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора, който следва да се извършва от 

секретаря на общината и финансовия контрольор, а когато е приложимо и от главен 

специалист- строителство17; 

г) със заповеди от 12.10.2021 г., 04.11.2021 г. и 08.11.2021 г. на кмета на общината18 са 

определени: норменият разход на гориво и смазочните материали за леките и 

специализираните автомобили, собственост на общината, като зареждането им следва да се 

извършва само на бензиностанциите на фирмата спечелила процедурата за доставка на гориво 

и смазочни материали чрез карти за безналично плащане, забранява се използването на леки 

автомобили на частни лица за служебни цели, контролът по изпълнението на процесите 

следва се изпълнява от секретаря на Община Сопот19; 

д) със заповеди от 08.11.2021 г. на кмета на общината20 са определени сроковете и 

длъжностните лица, които следва да представят справки относно размера и вида на 

несъбраните вземания, на разсрочените и отсрочените местни данъци и такси и на 

изпълнението на плана за ревизии на юридическите лица, включително задължения от 

предходни години; количествата депонирани отпадъци на Регионалното депо; съпоставка на 

планираните и реално извършени разходи по план-сметката за приходите и разходите за 

сметосъбирането и сметосъбирането съгласно чл. 66 от ЗМДТ. Определени са и служителите, 

които следва да извършват контрол върху изпълнението на заповедите21; 

е) със заповеди от 08.11.2021 г. на кмета на общината22, на специалист „Екология, 

земи, гори и водни ресурси“, е възложено до 15-то число на месеца да представя справка за 

количествата депонирани отпадъци на Регионалното депо на старши счетоводител- вътрешен 

контрол, а той от своя страна веднъж на всяко тримесечие да прави съпоставка на 

планираните и реално извършени разходи по план-сметката за приходите и разходите за 

сметосъбирането съгласно чл. 66 от ЗМДТ. Контролът върху изпълнението на заповедите е 

вменен на главния счетоводител и на заместник-кмета на общината23;  

ж) с длъжностна характеристика на „организатор дейност „Чистота“ са вменени 

отговорности относно организирането и контрола по поддържане на чистотата на 

територията на Община Сопот24; 

з) със заповед от 09.11.2021 г. на кмета на общината25 са утвърдени Вътрешни правила 

за организация и управление на бюджетния процес в Община Сопот, определени са 

служителите от общинската администрация, които следва да изготвят предварителните 

разчети за приходите от местни дейности по бюджета на общината, включително размера на 

просрочените вземания от местни данъци и такси съгласно чл. 94, ал. 3, т. 4 от Закона за 

публичните финанси. Контролът върху информацията за размера на очакваните приходи 

следва да се осъществява от главния счетоводител на общината26.  

Препоръка 2 е изпълнена. 

 

1.3. По препоръка 4. Да внесе предложение в общинския съвет за актуализиране на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

(НРПУРОИ) за привеждането ѝ в съответствие с изискванията на нормативните актове 

от по-висока степен. 

                                  
17 Одитно доказателство № 10 
18 №№ РД-09-402 от 12.10.2021 г., РД-09-402/1 от 04.11.2021 г. и РД-09-451 от 08.11.2021 г. 
19 Одитни доказателства №№ 11 и 12 
20 №№ РД-09-450; РД-09-448 и РД-09-449 от 08.11.2021 г. 
21 Одитни доказателства №№ 13 и 14 
22 №№ РД-09-448 от 08.11.2021 г. и РД-09-449 от 08.11.2021 г. 
23 Одитни доказателства №№ 13 и 14 
24 Одитно доказателство № 15 
25 № РД-09-454 от 09.11.2021 г. 
26 Одитно доказателство № 16 
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При извършената проверка е установено: 

а) НРПУРОИ (ред. Решение № 89 от 22.10.2020 г. на общинския съвет)  не е приведена 

в съответствие с нормативните актове от по-висока степен относно: в § 6, т. 2 от Преходните 

и заключителни разпоредби е определен срок до 31 януари на текущата година за приемане 

на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, в 

несъответствие с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС, ред. ДВ, бр. 96 от 

2017 г., в сила от 1.01.2018 г.); в НРПРУОИ не е определен ред за обявяване на населението 

на план за действие на общинските концесии, както и обявяване на промените в него, в 

несъответствие с чл. 8, ал. 10 от ЗОС (ред. ДВ, бр. 96 от 2017 г.); не е предвидено включване в 

състава на тръжните/конкурсните комисии на кметове на кметства или определени от тях 

служители, когато имотът - предмет на сделката, е на територията на територията на 

кметствата в общината, в несъответствие с чл. 8, ал. 7 от ЗОС  (ред. ДВ, бр. 107 от 2020 г.). Не 

са спазени изискванията на чл. 45, ал. 2 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на ЗНА27. 

Рисковете, породени от несъответствието на НРПУРОИ с чл. 8, ал. 7 от ЗОС  са се 

проявили и установеното несъответствие е оказало негативно влияние. Заповед № РД-09-136 

от 14.04.2021 г. на кмета на общината за откриване на публичен търг за разпореждане и 

определяне на състава на комисията за провеждането му, е за имот на територията на 

кметство с. Анево. В състава на комисията за този търг не е включен кметът на кметството 

или определен от него служител от кметство Анево28. Нарушени са императивните 

разпоредби на чл. 8, ал. 7 от ЗОС и чл. 6, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол 

в публичния сектор (ЗФУКПС) относно законосъобразното управление на публичните 

средства. В резултат търгът е проведен незаконосъобразно/в несъответствие с правната рамка 

по ЗОС и ЗФУКПС; 

б) от кмета на общината е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на 

НРПУРОИ (ред. Решение № 89 от 22.10.2020 г. на общинския съвет) за актуализирането ѝ в 

съответствие с изискванията на ЗОС, с който е определено, че: в изпълнение на Стратегията 

за общинската собственост общинският съвет приема план за действие за общинските 

концесии в съответствие със Закона за концесиите, както и че Стратегията, планът за 

действие за общинските концесии и програмата, както и промените в тях, се обявяват на 

населението чрез поставянето им на видно, общодостъпно място в сградата на общината, 

публикуване в местния печат и на интернет страницата на общината; годишната програма за 

управление и разпореждане с имотите общинска собственост се приема най-късно до 

приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана 

през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет; 

към чл. 132е от НРПУРОИ създадена ал. 2, според която в състава на комисията се включва и 

кметът на съответното кметство или определен от него служител от съответната 

администрация, в случаите в които предоставянето под наем, под аренда или разпореждането 

с имоти на територията на съответното населено място се извършва от кмета на общината29.  

На 15.09.2021 г. проектът на Наредбата за изменение и допълнение на НРПУРОИ (ред. 

Решение № 89 от 22.10.2020 г. на общинския съвет) е публикуван за обществено обсъждане30; 

в) с докладна записка31 от 20.10.2021 г. на кмета на общината, проектът на Наредбата за 

изменение и допълнение на НРПУРОИ  (ред. Решение № 89 от 22.10.2020 г. на общинския 

съвет) е внесен в Общинския съвет – Сопот за приемане32. 

Препоръка 4 е в процес на изпълнение. 

 

                                  
27 Одитни доказателства № 17 и 18 
28 Одитни доказателства №№ 19 и 20  
29 Одитно доказателство № 21 
30 Портал за обществени консултации (strategy.bg) 
31 изх. № С-5369 от 20.10.2021 г. и вх. № вх. № ДЗ-221 от 20.10.2021 г. 
32 Одитни доказателства №№ 21 и 22  

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=6347
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1.4. По препоръка 6. Да се извърши цялостен анализ на състоянието на общинската 

собственост, да се идентифицират и оценят рисковете в областта на управлението и 

разпореждането с общински имоти и да се въведат адекватни контролни дейности, които 

да гарантират: 

6.1. своевременно изготвяне и докладване в общинския съвет за състоянието, 

управлението и разпореждането с общински имоти;  

6.2. привеждане на ползването на общински имоти в съответствие със законовите 

изисквания и разпоредбите на вътрешните актове на общината;  

6.3. контрол върху изпълнението на договорите, предприемане на действия при 

неизпълнение.  

При извършената проверка е установено: 

а) със Заповед от 14.09.2021 г. на кмета на общината33 са определени служители, 

които да идентифицират и оценят рисковете в дейностите, съобразно компетентностите си, и 

са утвърдени образци на карта за идентифициране и оценка на рисковете, включително в 

област „Общинска собственост“34.  

Идентифицираните рискове са отразени в информационната карта, представена на 

кмета на общината с писмо от 20.10.2021 г. 35 и са предложени контроли/ предприемане на 

действия за минимизирането им36;  

б) със Заповед № РД-09-452 от 08.11.2021 г. на кмета на общината е допълнена 

Заповед № РД-09-383 от 01.10.2021 г. за утвърждаване на Система за управление и контрол на 

приходите в Община Сопот с основна процедура (ОП) 04-02, работна инструкция „Приходи 

от наеми на имущество и земя“. С работната инструкция са определени организацията на 

работа, конкретните задължения и отговорности в процесите: приходи от наеми на жилищни 

имоти и приходи от наеми на нежилищни имоти, земя и възмездно право на ползване, и 

отговорните служители от администрацията37. 

Във връзка с приетата и актуализирана Система за управление и контрол на 

приходите, са актуализирани длъжностните характеристики на служителите младши експерт 

ОСУОИ и старши специалист – касиер, от 09.11.2021 г.38; 

в) със заповед от 09.11.2021 г. на кмета на общината39 са утвърдени Вътрешни правила 

за процесите по управление и разпореждане с общинско имущество, с които са определени 

условията и реда при управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост40. 

Препоръка 6 е изпълнена. 

 

2. При осъществения последващ контрол за изпълнението на частично 

изпълнените препоръки, дадени на Общински съвет – Сопот е установено: 

Препоръки №№ 1 и 2 към общинския съвет са идентични с препоръки №№ 1 и 4 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 препоръки №№ 1 и 4 към кмета на общината, са 

относими към препоръките, дадени на общинския съвет. 

 

2.1. По препоръка 1. Да се актуализира Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Сопот (НОАМТЦУ) за 

                                  
33 № РД-09-341 от 14.09.2021 г. 
34 Одитно доказателство № 7 
35 вх. № РД-09-341/1 от 20.10.2021 г. 
36 Одитно доказателство № 7 
37 Одитно доказателство № 9 
38 Одитно доказателство № 23 
39 № РД-09-455 от 09.11.2021 г.  
40 Одитно доказателство № 24 
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привеждането ѝ в съответствие с изискванията на нормативните актове от по-висока 

степен. 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ41  от 22.10.2021 г. не е 

внесен от кмета на общината за разглеждане в Общинския съвет – Сопот42. Причината е, че не 

изтекъл 30-дневният срок по чл. 26, ал. 4 от ЗНА (ред. ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 

4.11.2016 г.) за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени 

консултации. Поради това към момента на проверката проектът не е обсъждан от общинския 

съвет43. 

 Препоръка 1 не е изпълнена. 

 

2.2. По препоръка 2. Да се актуализира Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) за привеждането ѝ в 

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

 С докладна записка44 от кмета на общината от 20.10.2021 г., проектът на Наредбата за 

изменение и допълнение на НРПУРОИ (ред. Решение № 89 от 22.10.2020 г. на общинския 

съвет) е внесен в Общинския съвет – Сопот за приемане45.  

 На 28.10.2021 г. проектът е разгледан от постоянната комисия по „Административно 

правни въпроси, ред и сигурност, развитие на местното самоуправление“ и е приет, без 

изменение46. Към момента на проверката проектът не е обсъждан от общинския съвет. 

 Препоръка 2 е в процес на изпълнение. 

 

ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Осъществената за втори път проверка за изпълнението на препоръките, дадени при 

извършен одит за съответствието при финансовото управление на Община Сопот, за периода 

от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., показа, че от общо четири препоръки, дадени на кмета на 

общината, две препоръки са изпълнени,  една препоръка не е изпълнена и една препоръка е в 

процес на изпълнение. От общо две препоръки, дадени на общинския съвет, една препоръка 

не е изпълнена и една препоръка в процес на изпълнение47.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                  
41 Изх. № С-5412/1 от 22.10.2021 г. 
42 Одитно доказателство № 4 
43 Одитно доказателство № 4 
44 изх. № С-5369 от 20.10.2021 г. и вх. № вх. № ДЗ-221 от 20.10.2021 г. 
45 Одитни доказателства №№ 21 и 22  
46 Одитни доказателства №№ 18 и 22  
47 Одитно доказателство № 25 
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ОПИС  

на одитните доказателства за резултатите от проверка за изпълнението на 

препоръките по одитен доклад № 0500303916 за извършен одит  

за съответствието при финансовото управление на община Сопот,  

за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.  

  
№ 

по ред 
Одитни доказателства 

Брой 

стр. 

1 2 3 

1 
Писма с изх. №№ 07-02-1686 и -1688 от 29.07.2021 г. на председателя на 

Сметната палата 
2 стр. 

2 

Писмо с вх. № 07-02-1668 от 27.10.2021 г. от кмета на Община Сопот, Писмо с 

изх. № С-2379 от 07.05.2021 г. от кмета на общината до Общински съвет град 

Сопот относно отчет за изпълнението на Годишната програма за състоянието 

на общинската собственост и резултатите от управлението ѝ за 2020 г. 

Писмо и изх. № С-1700/17 от 09.11.2021 от кмета на Община Сопот 

10 стр.  

3 

НОАМТЦУ е приета с Решение № 176 от 19.12.2013 г. на Общински съвет - 

Сопот, последно изменена с Решение № 136 от 18.01.2019 г. на 

Административния съд – Пловдив по АД-3060/2018 г. /на ел. носител CD/ 

1 файл 

4 Констативен протокол № 1  1 стр. 

5 

Уведомление № С-5412 от 22.10.2021 г. на кмета на общината за публикуване 

на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в 

Община Сопот; проект с изх. № С-5412/1 от 22.10.2021 г.; мотиви с изх. № С-

5412/2 от 22.10.2021 г.; частична предварителна оценка на въздействието с 

изх. № С-5412/3 от 22.10.21 г. 

10 стр. 

6 

Публикации на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в 

Община Сопот /на ел. носител CD/ 

3 файла 

7 
Заповед № РД-09-341 от 14.09.2021 г. на кмета на общината и писмо № РД-09-

341/1 от 20.10.21 г.   
7 стр. 

8 

Заповед № РД-09-367 от 27.09.2021 г. на кмета на общината относно 

утвърждаване на процедури и  инструкции за работа на сектор „Местни 

данъци и такси“ 

256 стр. 

9 

Заповед № РД-09-383 от 01.10.2021 г. на кмета на общината относно 

утвърждаване на Система за управление и контрол на приходите в Община 

Сопот, допълнена със Заповед № РД-09-452 от 08.11.2021 г.  

56 стр. 

10 

Заповед № РД-09-288 от 14.10.2020 г. на кмета на общината и Заповед № РД-

09-288/1 от 21.10.2021 г. за допълнение на Вътрешните правила за управление 

цикъла на обществените поръчки в Община Сопот 

17 стр. 

11 

Борсов договор № 1227 от 02.12.2020 г., Заповед № РД-09-402 от 12.10.2021 г. 

на кмета на общината относно нормиране разход на гориво и смазочни 

материали; Заповед № РД-09-214 от 15.06.2021 г. и приложения с вх. № РД-

09-214/1 от 02.09.2021 г. 

33 стр. 

12 
Заповед № РД-09-451 от 08.11.2021 г. на кмета на общината за забрана за 

използването на леки автомобили на частни лица за служебни цели 
1 стр. 

13 Заповед № РД-09-450 от 08.11.2021 г. на кмета на общината 1 стр. 

14 
Заповеди №№ РД-09-448 от 08.11.2021 г. и РД-09-449 от 08.11.2021 г. на кмета 

на общината  
3 стр. 

15 Длъжностна характеристика организатор дейност „Чистота“ 6 стр. 

16  

Вътрешни правила за организация и управление на бюджетния процес в 

Община Сопот, утвърдени със Заповед № РД-09-454 от 09.11.2021 г. на кмета 

на общината  

9 стр. 

17 
НРПУРОИ (ред. Решение № 82 от 29.09.2020 г. изм. с Решение № 89 от 

22.10.2020 г. на общинския съвет) /на ел. носител CD/ 
1 файл 

18 Констативен протокол № 2 1 стр. 
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19 Справка № С-1700/16 от 08.11.2021 г. 1 стр. 

20 

Заповед № РД-09-136 от 14.04.2021 г. на кмета на общината; Заповед № РД-

09-202 от 07.06.2021 г. на кмета на общината за определяне на спечелилия и 

Договор № Д-60 от 16.06.2021 г.  

6 стр. 

21 
Докладна записка с изх. № С-5369 от 20.10.2021 г. от кмета на общината до 

Общински съвет град Сопот 
11 стр. 

22  Вх. № ДЗ-221 от 20.10.21 г. /на ел. носител CD/ 2 файла 

23 
Длъжностни характеристики на служителите младши експерт ОСУОИ и 

старши специалист – касиер, от 09.11.2021 г. 
8 стр. 

24  
Заповед № РД-09-455 от 09.11.2021 г. за утвърждаване на вътрешни правила 

за процесите по управление и разпореждане с общинско имущество 
11 стр. 

25 
Протокол за резултатите от проведеното обсъждане с представители на 

одитирания обект на установени факти и обстоятелства  
6 стр. 

 

 


