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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

 
 
ЗДБРБ Закон за държавния бюджет на Република България 
ЗОБ Закон за общинските бюджети 
ЗПСПК Закон за приватизация и следприватизационен контрол 
ГФО Годишен финансов отчет 
ЕБК Единна бюджетна класификация 
ЦБ Централен бюджет 
ИБСФ Извънбюджетни сметки и фондове 
ПЗР Преходни и заключителни разпоредби 
ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда 
ЕС Европейски съюз 
КСФ Кохезионни и структурни фондове 
ДМА Дълготрайни материални активи 
МФ Министерство на финансите 
СБП Сметкоплан на бюджетните предприятия 
БФ Бюджет и финанси 
ДМА Дълготрайни материални активи 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

А. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият доклад е резултат от извършен одит на възлагането и изпълнението на 
обществени поръчки в Община Смолян за периода от 2010 - 2011 г. 
 
Настоящият доклад е разработен в съответствие с: 

• Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор 

• Закон за независимия финансов одит в публичния сектор 

• Закон за обществените поръчки 

• Закон за независим финансов одит 

• Международните одиторски стандарти 

 
Целите на одита са свързани с извършването на независима компетентна оценка на 
законосъобразността на процесите по възлагане и изпълнение на обществените поръчки 
в Община Смолян, както и на решения във връзка с планирането, подготовката, 
обявяването и възлагането на обществените поръчки и изпълнението на договорите. 
 
Препоръките на настоящия доклад имат за цел да подпомогнат ефективното и 
законосъобразно управление в контекста на действащите нормативни актове, 
подзаконови нормативни актове и методически указания. 
 
Ръководството на община Смолян е отговорно за вярното и честно представяне на 
информацията във финансовия отчет за 2011 г. и в съответствие с приложимата рамка 
на финансово отчитане, както и за системата на вътрешния контрол, необходима за 
изготвянето на финансовия отчет без съществени отклонения, независимо дали се 
дължат на измама или грешка. 
 
Областта, с административен център град Смолян, е утвърдена като административно-
териториална единица с Указ № 1 от 05.01.1999 г. на Президента на Република България 
(обн., ДВ, бр. 2 от 08.01.1999 г.), за утвърждаване границите, административните 
центрове на областите и общините, включени в тях. В пределите на областта се 
включват общините: Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, 
Рудозем, Смолян и Чепеларе. 
Управлението в областта се осъществява от областния управител на Област Смолян, 
подпомаган от областна администрация. Компетентността на общата и на 
специализираната администрация, техните функции и задачи са изброени в 
Устройствения правилник на областните администрации (УПОА). 
С ПМС № 215/12.10.2005 г. (Обн. - ДВ, бр. 83 от 18.10.2005 г.) областните управители са 
определени като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Министъра на 
държавната администрация и административната реформа (МДААР). С изменение в 
УПОА (ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.), областният управител е 
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерския съвет.  
През 2011 г. към първостепенния разпоредител в община Смолян функционират 45 
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които имат свои счетоводни звена 
за осъществяване на финансово-счетоводната дейност и отделни банкови бюджетни 
сметки. Паричните средства по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове (ИБСФ) 
на община Смолян са съхранявани и отчитани по бюджетни, извънбюджетни и 
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набирателни банкови сметки в съответствие с изискванията на министерството на 
финансите (МФ) относно банковото обслужване на сметките и плащанията на 
бюджетните организации през 2011 г. 
 
Дейностите, осъществявани от общината и управлението на финансите и имуществото 
й, са регламентирани с вътрешни актове, приети от общинския съвет или утвърдени от 
кмета – наредби, правилници, инструкции и др. 
 
Извършеният одит обхваща проверки на финансовата и нефинансовата информация, 
свързана с планирането и изпълнението на бюджетните и извънбюджетните средства, 
спазването на законовите и подзаконовите нормативни актове при възлагане на 
обществени поръчки.  
 
Подробно описание на одитния подход е представен в одитен план, приложен към 
настоящия доклад. 

В. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОДИТ 

1. Организация на бюджетния процес, общи условия 

Организацията на бюджетния процес в Община Смолян, за периода от 01.01.2010 г. до 
31.12.2011 г., е съобразена с приетите от общинския съвет Програма за управление на 
Община Смолян. 
Съставянето на проектобюджетите на общината е организирано от кмета в съответствие 
със сроковете, определени в решения на Министерския съвет. Одобрявани са план-
графици и са давани указания до второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. 
При разработването на проектите са взети под внимание приоритетите за съответната 
година от Общинския план за развитие и предложенията на: кметовете, общинската 
администрация, и ръководителите на бюджетни звена, чрез които се предоставят услуги 
на населението.  
 
Счетоводната отчетност в Общината е осъществявана въз основа на Закона за 
счетоводството и утвърден за Общината Сметкоплан, който е в съответствие със 
Сметкоплана на бюджетните предприятия утвърден от МФ.  
 
Община Смолян има приета счетоводна политика на основата на ДДС 20 от 2004г., 
утвърдена от Кмета на Общината, в сила от 01.01.2005г. При проверката не се 
представиха допълнения и изменения на счетоводната политика, въпреки, че има 
промени, които налагат това, напр. на основание ДДС 4 от 01.04.2010г. е добавено 
задължение всеки разпоредител да отразява по сметка 9200 поетите ангажименти, 
които не произлизат от договори сключени от МОП /отчитат се такива в 
дружеството/, не се представи утвърдена политика по отношение провизиране на 
просрочени несъбираеми и трудно събираеми вземания.  
 
Счетоводната политика не е пълна, освен посоченото по-горе, липсват и други 
конкретни определения, като например: не е определен редът за разграничаване на 
видовете просрочия, както и за провизиране на вземанията и задълженията; не е 
регламентиран редът за класифициране на вземанията; не е актуализирана във връзка с 



 

изискването за изготвяне, представяне и отчитане на поетите ангажименти; не е 
определен редът за отчитане на средствата по оперативните програми и други получени 
средства от европейски и национални фондове. 
 
Препоръчваме да се допълни и актуализира счетоводната политика на 
Общината. 
 
В първоначалният бюджет на община Смолян за 2011г. приет с решение на Общинския 
съвет № 616 на 21.02.2011г. са планирани приходи в размер на 33 986 484 лв., в т.ч.: 
14 990 922 лв. – за делегирани държавни дейности /намаление с 1 395 502 лв. спрямо 
първоначалния бюджет за 2010г., от които 139 745 лв. – за заплати и осигуровки на 
общинска администрация и 1 026 720 лв. – от промяната на финансиране на областните 
диспансери/ и 18 995 562 лв. – за местни дейности, като не са включени целеви средства 
и трансфери в изпълнение на нормативни актове и програми на МС и министерствата. 
Преходния остатък към 31.12.2010г. е в размер на 1 719 160 лв. През 2011г. отпадат от 
общинските бюджети средствата за финансиране на преструктурираните диспансери в 
медицински центрове /поемат се от МЗ и НЗОК/.  
През текущия период неколкократно е променян бюджета на Общината с решения на 
Общинския съвет, като последния план на бюджета предвижда приходи в размер на 
41 235 285 лв., в т.ч.: 17 930 376 лв. – за държавни дейности и 23 304 909 лв. – за местни 
дейности.  
 
Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити са 45 и са утвърдени с Решение № 
742 на Общинския съвет от 23.08.2011г., от които 13 училища, 14 детски градини, 5 
кметства, Домове за възрастни, Дом за деца, Общинско предприятие „Народна 
астрономическа обсерватория и Планетариум”, художествена галерия, исторически 
музей, фолклорен ансамбъл и др. Дейността по организацията и извършването на 
касовото и счетоводно отчитане на стопанските операции се осъществява от дирекция 
„Финанси, бюджет и счетоводна дейност”.  
 
През одитирания период в общината функционират на основание Приложение № 10 
към § 33 на ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г.и ЗОБ извънбюджетни сметки и фондове, за които се 
изготвят отделни отчети: 

- специална сметка за приходи от приватизация на общински предприятия, 
Фонд за покриване на разходите от приватизация, Специален фонд за инвестиции и 
дълготрайни активи към общините; Не е представено да се провери има ли такава 
оборотна. 

- извънбюджетна сметка на средствата от Национален фонд от Структурните 
фондове на ЕС и Кохезионния фонд, по които общината е бенефициент. Отчитането на 
средствата по оперативни програми става в отделни оборотни ведомости, които се 
обобщават в една, в съответствие с Указания на Министерство на финансите. 
 
В ЗДБРБ за 2011г. е предвидено Общината да получи 17 062 012 лв. /отговаря на приетия 
план на бюджета на Общината/, в т.ч.: 13 253 512 лв. – обща субсидия за делегираните от 
държавата дейности, 437 500 лв. - обща изравнителна субсидия, 463 100 лв. – за зимно 
поддържане и снегопочистване на общински пътища,              2 907 900 лв. - целева 
субсидия за капиталови разходи, в т.ч. 2 000 хил. лв. – за екологични обекти /депо за 
отпадъци/ и 633.2 хил. лв. – за изграждане и основен ремонт на общински пътища. През 
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текущия период са увеличени средствата от централен бюджет с 4 911 531 лв., съгласно 
писма на МФ и по план към 31.12.2011г. са в размер на 21 973 543 лв. (основно 
увеличението е при субсидии за капиталови разходи с 2 500 000 лв., от които 500 000 
лв. – за регионално депо и 2 000 000 лв. за разплащане на основен ремонт и изграждане 
на инфраструктурни обекти, както и от получени средства за овладяване и преодоляване 
на последици от бедствия – 276 052 лв., за увеличаване на субсидията за учебници и 
учебни помагала – 226 339 лв., за преодоляване на последици от вредното въздействие 
на води през 2010г. – 221 584 лв., за преодоляване на последици от свлачищни процеси 
и от вредното въздействие на води – 395 336 лв., субсидии за ІV-то тримесечие на 2011г. 
за градски и междуградски пътнически превози, безплатен превоз на ученици и 
компенсации за безплатни и намалени цени на пътувания – 311 428 лв. и т.н.). 
 
За текущия период, към 31.12.2011г. са получени от централния бюджет             21 973 543 
лв. /оборот по сметка 751/, в т.ч. 15 573 609 лв. – за държавни дейности и 6 399 934 лв. – 
за местни дейности, от които 5 407 900 лв. – за капиталови разходи - отговарят на 
Бюджета към 31.12.2011г. и ЗДБРБ за 2011г. и последващи писма от МФ през 2011г. 
 
През 2011г. няма промяна в размера на местните данъци и такси спрямо 2010г. 
 
Програмния продукт, който се използва в счетоводството на Общината е „Имеон”, 
разработен и поддържан от Министерство на финансите /внедрен по програма/. 
 
Поради липса на задени възможности за програмния продукт одита срещна 
трудности в набиране на необходимата информация и изпълнение на определени 
одиторски процедури /напр. не се предостави главна книга, в хронологичен опис по 
сметки няма информация за кореспондиращи сметки, забави се самото 
предоставяне на справки за оборотите по сметки/. 
На одита се предостави неокончателна оборотна ведомост за Общинска администрация 
– бюджет към 31.12.2011г., не се предостави консолидирана оборотна ведомост за 
Общината. Към момента на одиторската проверка продължава работата по анализ и 
равнения по счетоводни сметки, като по време на проверката настъпиха промени по 
счетоводните сметки.  
 
В последствие, в края на м.май получихме окончателните отчети оборотни 
ведомости. След проведени допълнителни одиторски процедури, в 
настоящия доклад бяха  отразени и допълнителни констатации.  
 

2. Касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове 
към 31.12.2011 г. 

2.1. Приходи 

По предварителни данни има значително неизпълнение на приходната част на бюджета 
с 10 948 801 лв., от които за местни дейности са 9 682 766 лв., в т.ч. за имуществени 
данъци неизпълнението е 1 184 177 лв. /най-съществено е от данък при придобиване на 
имущество по дарение и възмезден начин – 617 536 лв./, за приходи и доходи от 
собственост неизпълнението е 1 258 669 лв. /най-съществено е от продажба на услуги, 



 

стоки и продукция – 822 057 лв./, от общински такси – неизпълнението е 150 759 лв. 
/има преизпълнение на приходите от ТБО с 654 703 лв., най-съществено е 
неизпълнението в приходите от технически услуги – 229 795 лв. и административни 
услуги – 200 309 лв./, неизпълнението от продажби на нефинансови активи е              
5 217 520 лв. /най-съществено е за приходи от продажба на сгради – 4 254 461 лв., земи – 
1 529 999 лв., от концесии – 150 000 лв. – стана ясно, че Общината няма отдадени 
концесии, има преизпълнение на приходите от продажба на НДА – вещни права – 
621 757 лв./ и др. 
 

Изпълнението на приходите по бюджета към 31.12.2011 г. е около 54 %. 

2.2. Касово изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове към 
31.12.2011 г. 

Не са спазени указанията на МФ, дадени с ДДС № 08 от 29.09.2011 г. за отчитане на 
средствата по Програма за европейско трансгранично сътрудничество България - 
Гърция 2007 - 2013 г. по бюджета на общината. 
Средствата за финансиране проектите „Вогдегасг", „ВесепеГ и „ТЬгаЬугпе" по 
Трансгранично сътрудничество България - Гърция са постъпили по извънбюджетната 
валутна сметка на общината. Трансферите в размер на 456 624 лв. и операциите с 
финансови активи - наличността по банковата извънбюджетна сметка в края на периода 
в размер на 327 102 лв. е отчетена по извънбюджетна сметка, открита на основание чл. 
42 от ЗОБ. 
От тази сметка е извършен трансфер по банковата сметка на ИБСФ-3-КСФ в размер на 
129 522 лв., от която сметка са извършвани плащанията за извършените разходи. 
Извършените разходи са включени в отчета за касовото изпълнение и в оборотната 
ведомост на ИБСФ-3-КСФ. 
 
При извършената проверка на отчитането по параграфите и под параграфите на ЕБК за 
2011 г. на приходите по извънбюджетните сметки и фондове на общината не са 
установени отклонения и несъответствия. 

Трансфери и операции с финансови активи и пасиви 
а) в отчета за касовото изпълнение ИБСФ-3-КСФ към 31.12.2011 г. са отчетени 
трансферите по оперативни програми в размер общо на 7 927 168 лв., както следва: 

- ОП „Регионално развитие" - 6 979 082 лв. 
- ОП „Човешки ресурси" - 778 374 лв. 
- ОП „Административен капацитет" - 85 470 лв. 
- ОП „Техническа помощ" - 79 961 лв. 
- Разплащателна агенция към фонд „Земеделие" - 4 281 лв. 

Съществува взаимовръзка и зависимост между счетоводните сметки за операциите с 
финансови активи и пасиви от СБП и параграфите за отразяване на операциите с 
финансови активи и пасиви на ЕБК за 2011 г. в отчетна група „ИБСФ". 
Отчетените наличности съответстват на наличностите, посочени в отчетна форма НАЛ-
3, заверена от обслужващата банка;26 
б) трансферите от РА към „ДФЗ" са постъпили по банковите бюджетни сметки на 
бенефициентите детски градини и училища в община Смолян. За отчитането на 
операциите на начислена основа са приложени разпоредбите на т. 21.1. от ДДС № 06 от 
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2008   г.,   а  за  сторниране  на разхода  от  бюджета  в  отчетна  група  „Бюджет"  и 
прехвърлянето му в отчетна група „ИБСФ" е приложена т. 23 от ДДС № 06 от 2008 г.;27 
в) при отчитането на ефективните касови постъпления и плащания, извършени 
чрез бюджетната сметка по проект „Училищен плод" не са спазени указанията на МФ, 
дадени с ДДС № 03 и ДДС № 05 от 2011 г. за прилагане на т. 21.1. и т. 23 от ДДС № 06. 

2. Изпълнение на инвестиционната програма, изменения 

Инвестиционната програма на Община Смолян за 2011 година по последни данни 
/актуализации, които предстои да се внесат за гласуване от Общинския съвет през м. 
Декември/ е в размер ……………………………… 
 
В ЗДБРБ за 2011г. е предвидено Общината да получи 17 062 012 лв. /отговаря на приетия 
план на бюджета на Общината/, в т.ч.: 13 253 512 лв. – обща субсидия за делегираните от 
държавата дейности, 437 500 лв. - обща изравнителна субсидия, 463 100 лв. – за зимно 
поддържане и снегопочистване на общински пътища,              2 907 900 лв. - целева 
субсидия за капиталови разходи, в т.ч. 2 000 хил.лв. – за екологични обекти /депо за 
отпадъци/ и 633.2 хил. лв. – за изграждане и основен ремонт на общински пътища. През 
текущия период са увеличени средствата от централен бюджет с 4 911 531 лв., съгласно 
писма на МФ и по план към 31.12.2011г. са в размер на 21 973 543 лв. (основно 
увеличението е при субсидии за капиталови разходи с 2 500 000 лв., от които 500 000 
лв. – за регионално депо и 2 000 000 лв. за разплащане на основен ремонт и изграждане 
на инфраструктурни обекти, както и от получени средства за овладяване и преодоляване 
на последици от бедствия – 276 052 лв., за увеличаване на субсидията за учебници и 
учебни помагала – 226 339 лв., за преодоляване на последици от вредното въздействие 
на води през 2010г. – 221 584 лв., за преодоляване на последици от свлачищни процеси 
и от вредното въздействие на води – 395 336 лв., субсидии за ІV-то тримесечие на 2011г. 
за градски и междуградски пътнически превози, безплатен превоз на ученици и 
компенсации за безплатни и намалени цени на пътувания – 311 428 лв. и т.н.). 
 
За текущия период, към 31.12.2011г. са получени от централния бюджет             21 973 543 
лв. /оборот по сметка 751/, в т.ч. 15 573 609 лв. – за държавни дейности и 6 856 840 лв. – 
за местни дейности, от които 5 407 900 лв. – за капиталови разходи - отговарят на 
Бюджета към 31.12.2011г. и ЗДБРБ за 2011г. и последващи писма от МФ през 2011г. 
 
Отчетените капиталови разходи по бюджета на община Смолян към 31.12.2011 г. са в 
размер на 6 856 840 лв. и включват разходи за основен ремонт на ДМА - 960 875 лв., 
придобиване на ДМА - 5 676 230 лв., придобиване на НДМА -3 100 лв., придобиване на 
земя - 196 635 лв. и капиталови трансфери - 20 000 лв. 
 
Няма равенство между отчетните данни по параграфи и под параграфи в отчета за 
капиталовите разходи, изготвен на програмен продукт модул „Инвеститор" и отчет БО-
3, ИБСФ-3 и ИБСФ-3-КСФ към 31.12.2011 г. Няма идентичност между отчетените разходи 
по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА" и § 52-00 „Придобиване на ДМА" в отчет модул 
„Инвеститор" и отчет БО-3 със сумата от 12 920 лв. Съществува несъответствие между §§ 
52-01  „Придобиване на компютри и хардуер "и §§ 52-03 
 



 

3. Преглед на Вътрешна контролната среда и Оценка за съответствие 
със ЗАКОН за финансовото управление и контрол в публичния сектор 

3.1 Въведение 

1. Обхват и методология 
Прегледа на Вътрешната контролна среда в общината се изразява в две основни 
направления: 

• Преглед на вътрешно-нормативна уредба по основните процеси в общината; 

• Провеждане на тестове относно коректното изпълнение и контрол по договорите 

на Общината за: 

o Доставка на боя и консумативи и полагане на хоризонтална пътна 
маркировка в община Смолян; 

o Доставка на компютърни консумативи за нуждите на Община Смолян; 
o Доставка на компютърни конфигурации, преносими компютри и мрежово 

оборудване за нуждите на Община Смолян; 
o Доставка на строителни материали за нуждите на Община Смолян; 
o Изработване на забранителни и указателни табели, стикери, метални 

стойки, наръчник за компостиране и флаери; 
o Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Смолян; 
o Доставка на пейки за нуждите на община Смолян; 
o Ремонт на общинска пътна мрежа (изкърпване); 
o Изграждане на гаражи на улица „Васил Априлов” гр.Смолян; 
o Доставка на трошачка, съдове за домашно компостиране, паркови 

компостери, пластмасови кофи и биоразградими чували; 
o Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, 

разположена на територията на община Смолян за оперативни сезони 
2010/2011 и 2011/2012г. (район 13 с.Полковник Серафимово, с.Фатово, 
с.Габрица и съставните махали); 

o Зимно поддържане на републиканските пътища в границите на гр.Смолян 
с обща дължина 16.996 км. /обща приравнена дължина 22.422 км./ за 
зимен сезон 2011/2012г.; 

o  Инженеринг на „Ремонт и реконструкция на детски площадки и кътове за 
отдих, гр.Смолян”; 

o Допълнителни видове и количества СРР на обект: Подобряване на 
условията на живот в Дома за стари хора в с.Фатово, домовете за възрастни 
с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за 
деца и възрастни с увреждания „Звънче” гр. Смолян, община Смолян”; 

o Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на 
заведенията за социални услуги в структурата на Община Смолян; 

o Договор за възлагане на обществена поръчка за извършване на зимно 
поддържане и снегопочистване в град Смолян; поддържане на паркове, 
зелени площи и озеленяване; сметосъбиране и сметоизвозване, 
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община 
Смолян; 

o Изграждане на улица „Алеко Константинов” гр.Смолян; 
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o Допълнителни видове и количества СМР на обект „Изграждане на 
ул.”Алеко Константинов” гр. Смолян.; 

o Инженеринг-проектиране и строителство на пречиствателна станция за 
отпадни води „Пампорово – 2” – община Смолян; 

o Извършване на строително-монтажни работи на обект: Обособена 
позиция 1 – „Укрепване на западен скат на гробищен парк в кв. 
„Беклийца” гр. Смолян;  

o Инженеринг – реконструкция и пристройка на 3-то ОУ гр.Смолян, 
кв.Райково за Център за обучение на кадри; 

o Допълнителни видове и СМР на обект „Преустройство и пристройка на 3 
ОУ, кв. Райково, гр.Смолян за център на обучение на кадри”; 

o Договор за продажба на общински недвижим имот – апартамент на 
Маргарита Солакова; 

o Застраховки на МПС; 
o Договори за наеми; 
o Граждански договори с Община Смолян; 

 
Договорите за преглед са селектирани на база риск анализ, в конкретност процеси с 
висок оперативен и финансов риск, както и процеси с голяма честота на повторяемост. 
Селектирани са също договори с повторяеми се доставчици или припокриващи се 
периоди на договори със сходни услуги.  
Като част от ангажимента бе направен преглед на дейността и организацията на 
Дирекция Вътрешен Одит, както и контролните дейности, свързани с вътрешно-
информационното обслужване на общината. Прегледа се състои в проверка на вътрешен 
статут и организация на звената, годишни планове и доклади за дейност, преглед за 
съответствие със регулаторни изисквания, както и тест на контроли в основни рискови 
процеси и под-процеси.    
 
Като контролно звено, беше прегледана и дейността и статутът на Финансов Контрол, 
вътрешно регулаторната рамка на звеното, както и доклади от проведени проверки за 
2011г.   
 
Допълнително, към проверката, беше обърнато внимание на констатациите и 
идентифицираните проблемни области от последните проверки извършени от страна на 
регулаторните органи, в конкретност доклад на Сметната Палата от 06.10.2010г.  
 
Оценката за съответствие на Община Смолян със Закона за финансовото управление и 
контрол в публичния сектор се изразява в провеждане на интервюта и преглед на 
документация (вътрешно-регулативни политики и процедури)  по следните основни 
параметри: 

• Лична почтеност и професионална етика; 

• Управленски подход и стил на работа; 

• Организационна структура; 

• Компетентност на персонала; 

• Оценка и контрол над риска;  

2. Период 



 

Прегледа на контролната среда и съответствието на дейността на общината със закона за 
финансово управление и контрол, обхваща периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г. 
 

3.2 Основни констатации и изводи от извършения преглед 

1. Преглед на контролна среда 

1.1 Преглед на процеса за заявяване и изпълнение на поръчки за 
доставка на компютърни консумативи за нуждите на Община 
Смолян. 
 
а) Подход: 

Тестване на контролна среда с цел определяне на ниво на оперативен 
риск и определяне на рисков фактор за целите на детайлния финансов 
преглед.  

 
б) Основни проблемни области: 
- Липса на номер на договор със контрагента, изпълнител на 

заявките; 

- Наличие на фактури и плащания без заявки;  

- Наличие на доставена стока без заявка;   

- Наличие на плащания без фактури; 

- Липсват Приемо-Предавателни-Протоколи (ППП); 

  

в) Изводи:  
Проследяването на изпълнението на заявката и равнение заявка-фактурата-ППП е 
видимо невъзможен или неточен процес, поради липса на унифицирана заявителна 
форма, както и номер на заяква върху последващата я фактура и липсата на ППП.  
Процеса на засичане на суми по заявка с фактурирани суми също е усложнен, тъй 
като липсват заявки за конкретни плащания.   

  
Ниво на Оперативен риск: Висок 
Ниво на Финансов риск: Среден 
 
Референтен работен документ – Test Contracts.xls/Тест 
Комп.консумативи/  

  
1.2 Преглед на процеса по следене изпълнението на договор за доставка 

на строителни материали за нуждите на Община Смолян. 
 

а) Подход: 
Тестване на контролна среда с цел определяне на ниво на оперативен риск 
и определяне на рисков фактор за целите на детайлния финансов преглед.  

 
б) Основни проблемни области: 
- липсва на номера на договорите; 
- липсва на ППП за доставени и фактурирани материали; 
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- липса на заявки за материали; 
- не е спазена системата за двоен подпис при поемането на ангажимент 

(заявка); 
 
в) Изводи: 

Не ефективен контрол относно следене на изпълнението на договора. Липса на 
ефективен контрол при поемане на финансово задължение и последващ контрол 
относно неговото изпълнение.  

 
Ниво на Оперативен риск: Висок 
Ниво на Финансов риск: Среден 
 

Референтен работен документ – Test Contracts.xls/Тест Строителни материали/  
 

1.3 Преглед на процеса по следене на изпълнението на договор за 
доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Смолян.  
 
а) Подход: 

Тестване на контролна среда с цел определяне на ниво на оперативен риск 
и определяне на рисков фактор за целите на детайлния финансов преглед.  

 
б) Основни проблемни области: 
- липсва на номер на договор; 
- липсва на ППП за доставени и фактурирани материали; 
- липса на контрол по качеството на доставените материали; 
- липса на спецификации на заявените материали; 
 
в) Изводи: 

Не ефективен контрол относно следене на изпълнението на договора. Липса на 
ефективен контрол при поемане на финансово задължение и последващ контрол 
относно неговото изпълнение. Невъзможност за следене на заявки, както и 
неосъщестяване на контрол на качеството на доставените материали.  

 
Ниво на Оперативен риск: Висок 
Ниво на Финансов риск: Среден 
 
Референтен работен документ – Test Contracts.xls/Тест 
Канцеларски материали/ 
 

1.4 Преглед на процеса по следене на изпълнението на инвестиционна 
програма по договор от 30.08.06 с Титан Клинър ООД за 
снегопочистване на територията Община Смолян.  
 
а) Подход: 

Тестване на контролна среда с цел определяне на ниво на оперативен риск и определяне 
на рисков фактор за целите на детайлния финансов преглед. 
 



 

           б) Основни проблемни области: 
На годишна база, дружеството извършващо услугата предоставя отчет за направени 
инвестиции спрямо заложения в офертата инвестиционен план за 2011г. Има промяна в 
инвестиционния план, която е одобрена от комисия, назначена от кмета на общината, 
но това действие противоречи с чл. 43 от ЗОП. Комисията анализира и одобрява 
доклада на ниво документи. Не се прави физическа проверка на направените 
инвестиции, както и на превозните средства, така и на статичните артикули, като 
контейнери и кофи. 

 
- неяснота относно ценообразуването в протоколите за извършена дейност; 
- неефективно следене на инвестиционната програма; 
- нарушение на ЗОП; 
 
в) Изводи: 

С промените на параметрите по офертата, в конкретност, инвестиционната програма се 
нарушава чл. 43 от ЗОП. Следенето на инвестиционната програма на фирмата 
изпълнител се извършва от отдел Екология към общината и се изразява в приемането 
на доклад за извършени инвестиции от страна на фирмата изпълнител. Проверката 
установи наличие на свързани лица при разходооправдателните документи относно 
инвестициите на фирмата изпълнител и трето лице, доставчик на активи (посочени като 
инвестиции в доклада на фирмата), което не бе отразено в доклад от страна на звеното 
следящо инвестиционната програма. Няма протоколи от физически проверки за 
направените инвестиции от страна на фирмата изпълнител.  

 
Ниво на Оперативен риск: Висок 
Ниво на Финансов риск: Среден 
 
Референтен работен документ – Test Contracts.xls/Тест 
Снегопочистване/ 
 

1.5 Преглед на системата за двоен подпис при поемане на финансови 
задължения.  
 
а) Подход: 

Тестване на процес по подписване на Застрахователни полици от името на 
Община Смолян. Конкретния процес е вече идентифициран, като 
проблематичен от доклад на сметната палата издаден на 06.10.2011.  

 
б) Основни проблемни области: 
- Подписани застрахователни полици (КАСКО) от само един оторизиран 

служител, в разрез със системата за двоен подпис при поемането на 
финансово задължение.  

-  Липса на контролен чек-лист, както и нефигуриране на одобрение за 
подписване на застрахователна полица в регистъра на финансовите 
контрольори.   

в) Изводи: 
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- не имплементирана система за двоен подпис при поемане на финансово 
задължение; 
- не имплементиран финансов контрол преди поемане на финансово задължение 
- липса на одобрение от финансов контрольор; 
 
Ниво на Оперативен риск: Висок 
Ниво на Финансов риск: Висок 
 
Референтен работен документ – Test Contracts.xls/Тест 
Застраховки 
 

1.6 Преглед на дейността и организацията на Дирекция „Вътрешен 
Одит” в Община Смолян. 
 
а) Подход: 

Прегледа на дейността и организацията на дирекцията се състои в преглед на:  

• процедури и политики дефиниращи статута на дирекцията; 

•  процедури и политики дефиниращи линиите на докладване/отчитане на 
дейност; 

•  годишни планове и годишен отчет за извършена дейност; 

• Длъжностни характеристики на служителите в Дирекция „ВО”; 

• Одитни доклади от дейността за 2011г. 

• План програма за професионално обучение и развитие на вътрешните 
одитори за 2011г. 

• Интервюта със служителите на отдела; 
 

б) Основни проблемни области: 
По време на проверката на документацията, не бяха идентифицирани сериозни 
недостатъци в дейността на Дирекция „ВО”. Като недостатък с минимално до средно 
влияние бяха идентифицирани следните точки: 

- Отдел ВО няма пълен достъп до данни на ниво Активна Директория в 

Общината; 

- Липса на одит/преглед на контролите и рисковете от 

Информационното обслужване (IT Controls Review); 

- Липса на проведени обучения и посещавани семинари за 2011г.  

Основни наблюдения: 
- Дирекцията има коректно дефиниран и одобрен статут, с ясно 

начертани линии на административно и функционално докладване; 

- Годишния план за дейността на звеното е коректно изготвен и одобрен 

за 2011 година;  

- Годишния доклад за дейността е коректно попълнен и предоставен за 

преглед в рамките на установените срокове; 

- Няма неизпълнени планирани одитни ангажименти за 2011г; 



 

- Одитните доклади за конкретните ангажименти са коректно и 

детайлно попълнени, съпътствани от необходимите работни 

документи, планове и оценки;  

в) Изводи: 
Коректно функциониращо звено с добре уредена нормативна база.  
Липсата на одит в областта на Информационните Технологии в общината водят до 
повишен и неконтролиран оперативен риск; 
Липсата на пълен достъп до данни на ниво Активна Директория е в противоречие със 
статута на отдела, както и със закона за вътрешен одит в публичния сектор. 
Липсата на проведени обучения за периода сигнализира за отношението на 
ръководството относно вътрешния контрол и нуждата от постоянно повишаване на 
административния капацитет в Общината.   

 
Ниво на Оперативен риск: Средно 
Ниво на Финансов риск: Ниско 
 
Референтен работен документ – Опис прегледани документи за ДВО.doc 

 
1.7.Преглед на контролните дейности, свързани с вътрешно-информационното 
обслужване на общината.  

 
а) Подход: 

Прегледа на контролните дейности се състои в: 
- Преглед на вътрешно нормативни политики и процедури; 
- Преглед на системите и техните интефейси; 
- Преглед на графици и доклади за изпълнение на задачи по трансфер и 

архивиране на бази данни; 
- Преглед на политиките за контрол на достъп (разделени групи на 

достъп, пароли); 
- Тестване на коректно задаване на права и оставяне на формална одит 

следа на ниво активна директория и счетоводна система; 
- Тестване на коректно премахване на достъп на ниво активна 

директория и счетоводна система;  
- Тестване на физически достъп до съществени хардуерни устройства 

(Рак със сървъри с База данни, архивни устройства и комуникационен 
рак);   

- Преглед за съответствие с добрите практики в областта на 
Информационните технология на Сервърните помещения; 

- Преглед на политики и процедури за работа при извънредни ситуации; 
 
б) Основни проблемни области: 

- рисков период за архивиране на база данни – седмичен;  
- липса на регулярно тестване на процеса по архивиране на база данни; 
- незадоволително състояние на сървърно помещение Комуникационен 

сървър – липса на работеща противопожарна система в помещението; 
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- липса на  Политиката/план за работа в извънредни ситуации. Липсва 
план за мигриране към резервни устройства при възникване на 
извънредна ситуация. 

- Не се прави тестване на плана/процеса на работа при възникване на 
извънредна ситуация; 

- Липса на следа от регулярен преглед на нивото на достъп на 
служителите;  

 
в) Изводи: 

Липсата на някои ключови контроли в областта на Информационните Технологии в 
общината водят до високо ниво на операционен риск, както и висок финансов риск 
свързан със невъзможността за времево преминаване на работа в извънредна ситуация.    
 
Ниво на Оперативен риск: Високо 
Ниво на Финансов риск: Високо 

 
Референтен работен документ – Test IT Controls.xls 

 
2. Оценката за съответствие на Община Смолян със Закона за финансовото 

управление и контрол в публичния сектор 

 

а) Подход: 

Оценката за съответствие на Община Смолян със Закона за финансовото управление и 
контрол в публичния сектор се изразява в провеждане на интервюта и преглед на 
документация (вътрешно-регулативни политики и процедури)  по следните основни 
параметри: 

- Лична почтеност и професионална етика; 
- Управленски подход и стил на работа; 
- Организационна структура; 
- Компетентност на персонала; 
- Оценка и контрол над риска;  

 

За целта екипа разговаря със: 

- Г-жа Емилия Браянова, Бюджет; 

- Г-жа Снежана Василева, Ръководител Дирекция „ЧР”; 

- Г-жа Венера Аръчкова, Главен счетоводител на община Смолян; 

- Г-н Николай Пачеджиев, Ръководител Дирекция „ВО”; 

- Г-н Ивайло Петров, „Информационни Технологии”; 

- Г-жа Цонка Славова, счетоводител; 

- Г-н Димитър Николов, финансов контрол; 

- Г-жа Милена Хаджиева, Правно обслужване; 

- Г-жа Румяна Симова, Административно обслужване; 

 



 

Прегледани документи:  
- Статут на отдел „ВО”; 

- Вътрешни правила за работа на отдел „ВО”; 

- Длъжностни характеристики на Отдел „ВО” ; 

- Годишен план и доклад за дейността на Отдел „ВО” за 2011г. 

- Програма за професионално обучение на служителите от отдел „ВО” за 

2011г; 

- Организационна структура на Община Смолян; 

- План за развитие на община Смолян за период 2007-2013 година; 

- Вътрешни правила за управление на Човешките ресурси в Община 

Смолян, 2011г.; 

- Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол и 

система за двоен подпис в Община Смолян; 

- Инструкция за приемане и разглеждане на сигнали и жалби за 

корупция в общинската администрация, Смолян; 

- Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на 

обществени поръчки в община Смолян; 

- Методология за оценка на риска в община Смолян; 

- Разработена стратегия за управление на риска в община Смолян; 

- Регистър на дейностите на финансов контрол; 

- Бюджет и доклад за изпълнението на бюджета за 2011г.; 

- Политика за информационна сигурност в община Смолян; 

- Други заповеди и наредби за периода 01.01.2011 –  31.12.2011 

б) Основни проблемни области: 
- Слабо прилагане на система за документиране и документооборот, 

съдържаща правила за съставяне, оформяне, движение, използване и 
архивиране на документите. В конкретност: 

- Липса на Регистър с поредни входящи номера на договорите на 
общината с контрагенти;  

- Наличие на разработена политика за управление и контрол на риска, 
комуникирана с Кмет на общината през 2011г., но не е реално влязла в 
сила. 

- Липса на извършена оценка на риска в общината за 2011г.; 
- Липса на ясно дефинирана политика за разделение на отговорностите; 
- Липса на политика или процедура, както и на практика за актуализиране 

на контролна дейност; 
- Липса на анализ на разходи за извършена контролна дейност и сравнение 

с ползите от контролата дейност; 
- Наличие на спесимени на оторизирани на одобряват плащания, но липса 

на установени лимити на плащанията; 
- Липса на ефективна система за докладване и регистриране на сигнали за 

нередности и измами;  
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- Липса на ефективен процес по изготвяне, имплементиране и следене на 
план за действие, относно констатирани нарушения от страна на 
регулаторни органи, в конкретност Доклад на Сметната палата от 
06.10.2011г.  

 
в) Изводи:  

На лице са редица вътрешни нормативни актове и процедури, разписани от Кмета на 
община Смолян, но не са обединени в една обща система, което води до съществени 
пропуски на документално и оперативно ниво. Липсата на  ефективна оценка и контрол 
над риска, водят до невъзможност на общината за достигане на заложените цели, както 
и за пълно съответствие с национална и европейска регулаторна рамка.  

 
Липсата на актуализация на вътрешно-контролната дейност, в конкретност, липсата на 
изграден план за действие след идентифицирани недостатъци от страна на ВО или 
регулаторен орган, води до повишен оперативен и финансов риск в Общината.   

 
Ниво на Оперативен риск: Висок 
Ниво на Финансов риск: Висок 
 
Референтен работен документ – Test SFUK.xls 
 

3.3 Заключение и Препоръки 

С оглед на извършения преглед на контролната среда, дейността на контролното звено 
„Вътрешен Одит”, контролните процеси при информационното обслужване и на база 
направените констатации, може да се заключи, че в Общината има недостатъчно добре 
разработени политики и процедури (относно финансовото управление и контрол), със 
слабо ниво на приложение.  
Базирайки се на проведения преглед и идентифицираните пропуски в контролната 
среда, както и на докладваните недостатъци през периода 2011 от Дирекция „ВО” на 
общината, може да се оцени нивото на Оперативен Риск в Община Смолян като 
ВИСОК, с повтаряемост на пропуски в основни контролни процедури.  
 
Екипът на Ер Ес Ем Би Екс, препоръчва следните корективни мерки: 

1. Изготвяне на детайлен План за действие и Програма за мониторинг на 
изпълнението на плана, относно: 
 

� Разработване на процедури за заявяване, следене и приемане на 
стоки/материали от бързо-оборотен характер.  

� Разработване на формат на вътрешните заявки, в общината, както и 
процес по окомплектоването им до доставчик;  

� Детайлизиране на процедура по следене и контрол на заявки до 
доставчици, включително контрол на качеството на доставените 
материали; 

� Ясно разделяне на длъжностите относно одобряване на вътрешни заявки и 
заявки до доставчик; 



 

� Детайлна процедура за управление на договори и договорни 
взаимоотношения; 

� Провеждане на детайлен одит в областта на Информационните 
Технологии в общината, с цел идентифициране на всички пропуски и 
обновяване на политиката за Информационна  сигурност; 

� Покачване на качеството на комуникация в общината относно 
ефективното финансово управление и контрол;  

� Осигуряване на пълен достъп до информация на отдел ВО;  
� Изграждане на коректна деловодна система и договорен регистър с 

поредни номера на договорите; 
� Провеждане на детайлна оценка на риска в Общината, изготвяне на план 

за контролиране на идентифицираните рискове и оценка за влиянието на 
рисковете върху одобрените планове и цели на Общината; 

� Повишаване на нивото на административен капацитет във финансовите и 
контролиращите звена в общината – обучения, семинари и 
сертифициране;  

 
2. Регулярно докладване до висшето ръководство на Общината, относно състоянието на 
процеса по изпълнение на конкретния план за действие, посредством писмени 
становища и срещи със отговорните за изпълнението служители.  

4. Заеми 

Община Смолян има сключен 1 действащ договор за кредит. Дължимата главница към 
31.12.2011г. е  в размер на 8 666 680 лв. – към ТБ Инвестбанк АД по Договор от 
20.08.2007г. Задължението се отчита по сметка 1623 Дългосрочни заеми от банки в 
страната. Съгласно Договора на Община Смолян е отпуснат банков кредит в размер на 
13 000 000 лв. за финансиране на инфраструктурни проекти /изграждане, 
рехабилитация и модернизация на 26 общински обекта – улици на територията на 
Община Смолян/. Предвиден е едногодишен гратисен период за погасяване на 
главницата. Съгласно погасителния план главницата се погасява със 119 равни месечни 
вноски по 108 333 лв., първата от които е с падеж 26.09.2011г. и последна вноска в 
размер на 108 373 лв. с падеж – 26.08.2018г. Договорената годишна лихва по кредита е в 
размер на 4 %. Не се дължат такса и комисионни за управление. 
 
За кредита има решение на Общински съвет – Смолян от 28.05.2007г.  
 
Към 31.12.2011г. няма просрочени вноски по кредита /погасена е и вноската с падеж 
26.01.2012г., съгласно погасителния план/. През текущия период са погасени 12 вноски 
по 108 333 лв. или общо 1 299 996 лв. 
 
Разходите за лихви по кредита за текущия период са в размер на 380 009.72 лв.  
 

5. Лизинг 

Към 31.12.2011г. Община Смолян не отчита задължения по лизингови договори. 
Автомобилите по лизингови договори  приключили през текущия период са 
прехвърлени на Община Смолян, съгласно предоставени талони на автомобилите.  
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5. Управление на извънбюджетните средства 

Извънбюджетните сметки и фондове на общината са разкрити в съответствие с 
действащите нормативни актове. Извършените разходи са законосъобразни. 
Основния оборот по тези сметки е от финансиране по програми на ЕС. Проектите 
подлежат на одит от независим одитор. Тези, за които е настъпило събитие, са 
одитирани.  

6. Управление на обществените поръчки 

Прегледани договори: 

1. Доставка на боя и консумативи и полагане на хоризонтална пътна 
маркировка в община Смолян.  

Процедура по чл.2а от НВМОП.  
1. Заповедта за откриване на процедурата реферира към чл.2А от НВМОП. В чл.2А 

от НВМОП от своя страна се отнася до случаите по чл.2 ал.1, а именно за 
строителство. В случая става въпрос за доставка и своевременно полагане на 
маркировката, което не може да бъде отнесено към дейност строителство, 
поради краткотрайния си характер.  

2. Заповедта за откриване на процедурата е с № РД-2447/12.09.2011. В заповедта 
има изисквания свързани с разходните норма, както и начин на оценка. Не е 
представена предварителна оценка, както и прогнозирани количества 
и обем.  

3. Поканите са с рег. индекси с дати 14.09.2011г. В поканите към участниците е 
посочен обект на поръчката – съгласно чл.2в от НВМОП, която се отнася до 
чл.2б, а в заповедта ясно е упоменато, че процедурата е по чл.2а. В поканите 
са упоменати предмет на услугата, стандарт на изпълнение, срок и място на 
изпълнение на услугата, показател за избор, начин на плащане. Като част от 
заданието са посочени и всички пешеходни пътеки покрай учебните заведения, 
като не е пояснено колко точно са те. Изискваните документи са: копие от 
първоначално решение за съдебно решение на кандидата; копие от 
регистрацията по ЕИК и удостоверение за актуално състояние, издадено от 
съответния съд по седалище на участника; удостоверение за вписване в 
Търговски регистър; Декларация по чл.13, ал.1, т.3 и т.4 от НВМОП, във връзка с 
чл.47, ал.1 и 2 от ЗОП; Декларация по чл.13, ал.1, т.3  и т.4 от НВМОП, във връзка 
с чл. 47, ал.1,2 и 5 от ЗОП.  

4. Изпратени са три покани и са получени съответно три оферти от следните 
участници – „Битулайт” ООД, Сигнализация ООД – гр.София, „А.Д.Холд” ООД – 
гр.Варна.  

5. Ценовата оферта предоставена от „Битулайт” ООД не отговаря на 
количествено-стойностната сметка (ед.цена по количество). Това не е 
отбелязано в протокола на комисията.   

6. Сключен е договор от 26.09.2011г. с „Битулайт” ООД със срок на изпълнение 30 
календарни дни. Като сумата по договора отговаря на ценовата оферта, в размер 
на 41 666 лв. (без ДДС).  



 

7. Договорът е подписан единствено от кмета на общината, липсва подпис на 
гл.счетоводител, не е спазена системата за двоен подпис.  

8. Няма сведения за информирането на съответните фирми за резултата 
от проведената обществена поръчка.  

9. В първия АКТ обр. 19/06.10.2011 за изпълнение на хоризонтална пътна 
маркировка посочените единични цени отговарят на тези в посочената единична 
цена в офертата. 

10. По количествено-стойностна сметка, след изпълнението на оглед и извършване 
на доклад за състоянието на положената маркировка спрямо договора, сумата за 
изплащане по договора е 37 324,68 лв. Има наличие на подробна количествена 
сметка. Заключението на комисията е, че има изпълнение на договора, но със 
забележки относно част от качеството на положената пътна маркировка.   

11. Изплатената сума по договор е в размер на 44789,62 лв. с фактури 660/28.12.2011 
и 647/07.10.2011.  

2. Доставка на компютърни консумативи за нуждите на Община Смолян 

Процедура по чл.2а от НВМОП.  
1. В обявлението на обществената поръчка има посочени количества и обем 

(приложение 1).  
2. Заповедта за откриване на процедурата е с № РД-006/21.03.2011. В самата 

заповед от кмета на общината е посочено към кои фирми да бъдат отправени 
покани за участие в конкурса. Поканите за участие са до: „Контракс – Смолян” 
ЕООД, „Таск – 96” ЕООД – Карлово и „Елтон” ЕООД – Смолян.  

3. Посочен е срок за изпълнение от една календарна година (12 месеца).  
4. Две от поканите за участие в конкурса са получени на същата дата със заповедта 

за откриване на процедурата – 21.03.2011. 
5. Две от фирмите участвали в конкурса, нямат точно попълнен образец 1, а 

имат предоставена своя бланка с единични цени и количества спрямо поръчката.  
6. Сключен е договор с „Контракс – Смолян” ЕООД на 06.04.2011г., за срок от една 

година или до достигане на описаната сума в чл.8 от договора, а именно 50 000 
(без ДДС).   

7. Няма сведения за информирането на съответните фирми за резултата 
от проведената обществена поръчка.  

8. Предоставените фактури са на стойност 15 806,07 лв. за 2011 г. (без месец 
декември). Има извършени плащания без наличие на фактура, както и доставени 
консумативи без заявка. Няма приемо - предавателни протоколи за 
получената стока.  

 

3. Доставка на компютърни конфигурации, преносими компютри и 
мрежово оборудване за нуждите на Община Смолян.  

Процедура по чл.2а от НВМОП.  
1. Поръчката е обявена, без да е изготвен предварителен анализ и 

обобщение на нуждата от доставка на компютърна и периферна 
техника.  

2. Заповедта за откриване на процедурата е с № РД-872/13.04.2011.  
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3. Наличие на сигнали сочещи за разделение на поръчката за доставка на 
компютърни консумативи (т.2) и компютърни конфигурации.  

4. Отправени са покани към „Инфокаско” ЕООД – София, „Дата консулт” ЕООД – 
Смолян, „Контракс – Смолян” ЕООД. Всички покани за получени на ръка на 
същата дата като заповедта за откриване на процедурата. Не е посочен 
изискуем гаранционен срок на оборудването в поканата и 
спецификацията.  

5. Сключен е договор с „Контракс – Смолян” ЕООД на 04.05.2011г., за срок до 
31.12.2011г., на стойност 49 986 лв., с ДДС. 

6. Няма сведения за информирането на съответните фирми за резултата 
от проведената обществена поръчка.  

7. На база на установената информация се поражда факти, сочещи, че двете 
процедури по НВМОП от т.2 и т.2, за доставка на  компютърни консумативи и 
компютърни конфигурации са разделени, с цел избягване на открита процедура 
по ЗОП.  

4. Доставка на строителни материали за нуждите на Община Смолян. 

Процедура по чл.2а от НВМОП.  
1. Поръчката е обявена, без да е изготвен предварителен анализ и 

обобщение на нуждата от съответните материали, както и тяхното 
приложение. Не са посочени и прогнозни количества необходими от 
съответните материали.  

2. Заповедта за откриване на процедурата е с № РД-1387/13.06.2011г. В самата 
заповед е посочено фирмите, до които да бъдат отправени писмени покани, а 
именно: „Чечосан” ЕООД – Смолян, „Билдинг Диливери” ЕООД – Смолян, „Нова 
– Ф – 49” ООД – с.Крън.  

3. Посоченият срок за изпълнение на доставката е 1 година или до достигане на 
50 000 лв. без ДДС. 

4. При входирането на плик 1 с оферта от фирма „Нова – Ф” е посочена дата 
23.04.2011, което е с близо 2 месеца преди обявяването на самата 
поръчка. Вероятно се дължи на техническа грешка,. 

5. Сключен е договор с фирма „Чечосан” ЕООД, на база най-ниска оферта, на 
01.07.2011г.. Стойността на договора е за не повече от 50 000 лв., без ДДС или за 
срок от 1 година.  

6. Няма сведения за информирането на съответните фирми за резултата от 
проведената обществена поръчка.  

7. В договора е посочено, че гаранционния срок е 24 месеца, но не по-малко от 
предвидения от производителя срок и условия. В офертата на „Чечосан” ЕООД е 
посочено, че гаранционния срок е от 1 до 5 години, без да се конкретизира 
какъв е за конкретните стоки.  

8. Изплатените суми по договор за доставка на строителни материали до 
м.декември е 26 817,66 лв. (като в сумите влизат и 10 230лв за пейки по фактура 
300100347/07.09.2011г. – 45 бр. пейки, като заявката е направена от Петър 
Дърмонев и фактурата е подписана от него.) Няма наличие на ППП за 
стоките и пейките. Няма и заявки за поръчка на материали. За част от 
материалите има молба на съответен отговорник за поръчката на стоки и тяхната 
нужда.  



 

 

5. Изработване на забранителни и указателни табели, стикери, метални 
стойки, наръчник за компостиране и флаери.  

Процедура по чл.2а от НВМОП.  
1. Има наличие на доклад и предложение за изработването на забранителни и 

указателни табели от инж. Диана Калайджиева – гл.експерт Екология и проекти. 
Докладът и предложението са одобрени на 16.05.2011г.  

2. Заповедта за откриване на процедурата е с № РД-1546/30.06.2011г.  
3. Има разминаване в заданието относно изработката на табели и заповедта за 

откриване на процедурата. В заданието са посочени табели на твърда основа с 
размер 275х450 (+/- 5 mm), а в заповедта е посочено същите табели да са с размер 
300х400 mm.  

4. В заповедта за откриване на процедурата са посочени фирмите, до които да се 
изпратят писмени покани, а именно: РД Студио ООД – Пловдив, Дизайн Студиа 
Скрипт ООД – Пловдив, Горан-Пик ЕООД – Смолян.  

5. В заповедта е посочена срок за отправяне покана за участие – 04.07.2011г. На 
известието за доставяне до фирма „РД – Студио” ООД е посочена дата на 
получаване 12.07.2011г.  

6. Представената количествено-стойностна сметка от „РД Студио” ООД има 
разминаване с общата стойност на доставката. Посочената стойност в протокола 
отговаря на количествено-стойностната сметка.  

7. Сключен е договор с „Горан-Пик” ЕООД от 11.08.2011г. на стойност 29 221 лв (без 
ДДС)  

8. Изплатената сума по договор е на стойност 29 221 лв. (без ДДС) по фактура 
484/01.09.2011г. Има приемо - предавателен протокол за извършената работа и 
доставянето на табелите.  

 

6. Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Смолян. 

Процедура по чл.2а от НВМОП. 
1. Поръчката е обявена, без да е изготвен предварителен анализ и 

обобщение на нуждата от съответните материали. Не са посочени и 
прогнозни количества необходими от съответните материали.  

2. Заповедта за откриване на процедурата е с № РД-2713/04.10.2011г. 
3. В заповедта са представени фирмите, до които да бъде отправена покана: 

„Книжовност – 96” ООД – Смолян, „Офис лидер” ЕООД – Пловдив, „Офис 
Виктори” ЕООД – Смолян.  

4. В поканата е описан срокът на сключване на договора – 1 година, но не е 
упоменато до достигане на 50 000 лв. (без ДДС), спрямо чл.2а от 
НВМОП.  

5. В поканата са описани необходимите придружаващи документи: копие от 
първоначално решение за съдебна регистрация, копие от регистрация по 
БУЛСТАТ, удостоверение за актуално състояние.  

6. В протокола на комисията не са упоменати липсващите документи на фирма 
„Офис лидер” ЕООД и „Офис Виктори” ЕООД – копие от първоначално 
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решение за съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние. 
Представено е единствено принтирана справка от търговски регистър. 

7. Офертата на „Книжовност-96” ООД е написана на ръка, което носи 
съмнения относно коректността на съответната оферта спрямо 
другите.  

8. Част от материалите, дефинирани като канцеларски могат да бъдат 
класифицирани като компютърни консумативи.  

9. Няма сведения за информирането на съответните фирми за резултата от 
проведената обществена поръчка.  

10. Сключен е договор с „Книжовност – 96” ООД за срок от 1 година и обща 
стойност не повече от 50 000 лв. (без ДДС) .  

11. Поръчването на материали от фирмата за нуждите на общината и звената към 
общината се правят поотделно. Всяка поръчка се одобрява от ръководител 
дирекция. Повечето поръчки имат заявка и фактура, няма конкретен 
ППП. На база проведени разговори със служители на общината, стана ясно, 
че честа практика е била доставяните материали от фирма „Книжовност-96” 
да са некачествени и с изтекъл срок на годност, а самата фирма не приема 
некачествените стоки обратно.  

 

7. Доставка на пейки за нуждите на община Смолян.  

Процедура по чл.2а от НВМОП. 
1. Липсва доклад за необходимостта от посочените материали, както и 

мястото, където ще бъдат монтирани.  
2. Заповед за откриване на процедурата № РД – 2717/05.10.2011г.  
3. В заповедта са представени фирмите, до които да бъде отправена покана: 

„Спектър – 2002” ЕООД – Смолян, „Чечосан” ЕООД – Смолян, „Билдинг 
деливери” ЕООД – Смолян, както и срока на доставката – 7 календарни дни от 
подписването на договора.  

4. Сключен е договор с „Чечосан” ЕООД от 17.10.2011г на стойност 20 225 лв. (без 
ДДС).  

5. Изплатена е цялата сума по договора, 12 135лв с фактура 300102911/18.10.2011г. 
и 12 135 лв. по фактура 300103424/26.10.2011г.  

6. Липсва приемо - предавателен протокол за получените пейки.  
7. От поръчаните 105 пейки, 39 са доставени на кметствата, има експедиционна 

бележка, доказващо доставката им по сметка. (ППП-то за доставените пейки по 
кметства е написано на ръка без подпис). Домакинът се е подписал на 
фактурата за получените 105 бр. пейки, но реално не се знае тяхната 
локация и в към този момент. 

 

8. Договор за ремонт на общинска пътна мрежа (изкърпване).  

Процедура по чл.2а от НВМОП. 
1. Заповед РД-1874/28.07.2011г. за провеждане на конкурс за ремонт на 

общинска пътна мрежа в гр. Смолян. Срокът за получаване на оферти е 
удължен поради неналичието на 3 оферти, след протокол на комисията. ЕТ 
„ВЕМА – Веселин Дончев” – Севлиево и „Биил Инженеринг” ЕООД – София 



 

не са допуснати до оценяване, поради липсата на необходимите изискуеми 
документи.  

2. В регистър на подадените оферти е отбелязано, че и трите оферти са получени 
на 04.08.2011г., като пликовете са входирани по същия начин. На разписката 
от куриер пише, че и трите комплекта документи са доставени на 01.08.2011г.   

3. Заповед РД-2138/18.08.2011г. за провеждане на конкурс за ремонт на 
общинска пътна мрежа с отправяне на покани за участие до: „ВТ 
Инженеринг” ООД и „Пътстрой – Габрово”.  

4. Поканите са получени на 22.08. от съответните кандидати, крайният срок за 
подаването на офертите е 25.08.2011г.   

5. В регистър на подадените оферти е отбелязана дата на получаване на 
документите за „ВТ Инженеринг” ООД – 23.08.2011г. – 11:03ч., а за „Пътстрой 
– Габрово” АД – 25.08.2011 – 09:40ч. В разписката от куриер е посочено, че 
офертата на „Пътстрой” е получена на 25.08.2011г. в 10.30ч. За получаването 
на офертата от „ВТ Инженеринг” ООД е посочено, че е получена по куриер, но 
липсва разписка.  

6. Сключен е договор с „Пътприбор” ООД  на стойност 100 000 лв. с ДДС.  
7. Изплатената сума по договор е в размер на 99 174,5 лв., по фактура 

400001284/14.09.2011 за авансово плащане по договор – 40 000 лв. и 
400001300/29.09.2011 за окончателно плащане по договор. И при двете 
фактури има 2 подписа – на кмет и отговорен инженер. Има протокол от 
28.09.2011 за извършената работа по договор.  
 

9. Изграждане на гаражи на улица „Васил Априлов” гр.Смолян 

Процедура по чл.2а от НВМОП. 
1. Няма доклад за нуждата от изграждане на съответните гаражи. 

Направена е предварителна количествена сметка, но няма данни за това 
какъв е теренът (схема на местоположението). В заповедта за 
провеждане на конкурса е посочено, че има технически проект, но той 
реално липсва в тръжната документация.  

2. Заповед РД-1386/13.06.2011г. за провеждане на конкурс за изграждане на 
гаражни клетки под паркинга на Автогара Смолян. Отправяне на покани до: 
„ИСА – 2000” ЕООД – София, „Артстрой” ООД – Смолян”, „Тераком” ООД – 
Смолян.  

3. В офертата на „Артстрой” ООД липсва дата на подписване на приложение 2. 
4. Няма сведения за информирането на съответните фирми за резултата от 

проведената обществена поръчка.  
5. Сключен договор с „ИСА – 2000” ЕООД на 27.06.2011г. на стойност 234 979,30 

с ДДС. 
6. Изплатената сума по договор е на стойност 234 847,4 лв. по фактура 

1871/13.10.2011г. Има протокол за извършената работа от 10.10.2011г. От 
страна на общината протокола е подписан от името на Стефка Росенова.  
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10. Доставка на трошачка, съдове за домашно компостиране, паркови 
компостери, пластмасови кофи и биоразградими чували.  

Процедура по чл.2а от НВМОП. 
1. Доклад от инж.Диана Калайджиева – гл.експерт Екология и Проекти за 

нуждата за съответните материали. Одобрен на 25.05.2011г.  
2. Заповед РД-1238/31.05.2011г. за провеждане на конкурс за доставка на 

трошачка, съдове за домашно компостиране, паркови компостери, 
пластмасови кофи и биоразградими чували. 

3. Посочените фирми, до които да бъдат изпратени покани за участие в 
конкурса са общо 5 на брой: „Мева” ООД – София, „Чистота Искър” ЕООД – 
София, „Комуналтехмаш” ООД – Бургас, „Екокомпост” ООД – София, „ВРЗ 
Вола” ЕООД – Враца.   

4. Получените документи за участие в конкурса са 2 – от „Мева” ООД – София и 
„Екокомпост” ООД – София. Поради недостатъчния брой оферти се удължава 
срока на процедурата. Има предоставена докладна записка от Зорка Тодорова 
– инспектор „Екология” в дирекция „СИД и Е”  

5. Заповед РД-1963/01.08.2011г за удължаване на срока до 26.08.2011г и 
изпращане на покана за участие до  „Титан Клинър” ЕООД – Кърджали, както 
и изпращане на заповед за удължаване на срока на фирмите непредставили 
оферти. В заповедта е споменато публикуване на интернет страницата на 
община Смолян, но не става ясно каква е публикуваната 
информация. 

6. След проверка на интернет сайта на общината въпросната покана за участие е 
с дата 03.03.2011, което преди първоначалната заповед за провеждане на 
обществена поръчка, а именно 31.05.2011г.  

7. Получени документи за участие са от „Титан Клинър” ЕООД и „Корпус-2004” 
ООД – Смолян. 

8. Няма покана, записка от куриер и документация за изпратена покана до 
„Корпус-2004” ООД.  

9. Копието от регистрация по БУЛСТАТ на „Корпус – 2004” ООД е без 
омастилено подписано „вярно с оригинала”, а представлява 
копиран документ.  

10. Сключен договор с „Корпус – 2004” ООД на 09.09.2011г., на стойност до 
48 360 лв. (без ДДС)  

11. По договор авансовото плащане е в размер на 30% от стойността на 
доставката по т.1.1 от договора (48360 лв.) или в размер на 14508 лв. (без 
ДДС).  

12. Има наличие за ППП от 11.10.2011 за получаването на стоката по договор.  
13. Не са изплатени всички суми по договора от страна на община Смолян. 

Изплатената сума по договор е в размер на 43 032 лв. (с ДДС), плащания по 
фактури 402/13.09.2011, 410/11.10.2011. 

 
 

11. Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, 
разположена на територията на община Смолян за оперативни 
сезони 2010/2011 и 2011/2012г. (район 13 с.Полковник Серафимово, 
с.Фатово, с.Габрица и съставните махали). 



 

1. Няма съответна процедура за избор на доставчик, защото е преценено, че 
сумата по договора няма да надвишава 15000 лв.  

2. Никъде не е представена количествено стойностна сметка относно 
това колко пъти съответната отсечка е почиствана на база 
предходна година, за да се докаже, че сумата по договора наистина 
няма да надвиши 15000 лв.  

3. Има доклад от гл.специалист „Строително-инвестиционна дейност” в 
Дирекция „СИД и Е” Янка Илиева за необходимостта от съответната услуга.  

4. Фирмата, с която е сключен договора на 17.01.2011 – „Виастройинженеринг” 
ООД – Смолян е предоставила анализ на доставката на пясък, ръчно 
опесъчаване, снегопочистване.  

5. Има предоставена оферта, която включва разбивка по цени, както и крайна 
цена – 106.14 лв./км (което разделено на дължината на отсечката означава, че 
за да не бъдат надвишени 15000 лв., почистването трябва да се извърши 
точно 9 пъти).  

6. Договорът е сключен за срок от 24 месеца, като никъде не е 
упоменато достигането на 15 000 лв., като максимална сума по 
договора.  

7. За месеците от януари до април 2011г. има платени суми по договора на 
стойност 14 620,77 лв., което предполага надвишаването на 
максималната сума.  

 
 

12. Зимно поддържане на републиканските пътища в границите на 
гр.Смолян с обща дължина 16.996 км/обща приравнена дължина 
22.422 км/ за зимен сезон 2011/2012г.  

Процедура по чл.2а от НВМОП. 
1. Заповед РД-2916/28.10.2011г. за провеждане на конкурс за зимно 

поддържане, като в заповедта са посочени 4 фирми, до които да бъде 
изпратена покана – „Виастройинженеринг” ООД – Смолян,  „Интегрирани 
пътни системи” АД -  Смолян, „Родопа Трейс” ООД – Смолян, „Титан Клинър” 
ООД – Кърджали.  

2. Няма доклад за нуждата от съответната услуга.  
3. Всички покани за участие са получени на ръка, с подпис на лицето получило 

поканата.  
4. Заповед РД-3026/07.11.2011г. за изменяне на заповед РД-2916/28.10.2011г. 

относно датата и часът на събиране на комисията.  
5. Регистър за предоставяне на оферти.  
6. Писма с известия за доставяне относно класиране на офертите.  
7. Договор с „Виастройинженеринг” ООД, сключен на 01.12.2011г. за срок до 

30.04.2012 г. или до достигане на 50 000лв.  
8. Не е ясно за коя пътна отсечка става дума в договора, и дали не се 

припокрива с договор отново сключен с „Виастройинженеринг” 
ООД от 17.01.2011 г.  
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13. Инженеринг на „Ремонт и реконструкция на детски площадки и 
кътове за отдих, гр.Смолян” 

Процедура по чл.2а от НВМОП. 
1. Заповед РД-2136/18.08.2011г. за провеждане на конкурс за ремонт и 

реконструкция на детски площадки, който включва и фирмите, до които да 
бъде изпратена покана – „Джемер” ООД, „Арт Парк” ЕООД, „Техно-04” ООД.  

2. Няма доклад за нуждата и състоянието на съответните съоръжения, 
както и предварително количествено-стойностни сметки.  

3. Всички покани за участие са получени на ръка, с подпис.  
4. Има регистър за представяне на оферти.  
5. В протокола на комисията е заключено, че „Арт Парк” ЕООД и „Техно-04” 

ООД не са допуснати до оценяване, поради непредставяне на всички изискани 
документи.  

6. Предоставената оферта от „Джемер” ООД няма срок на валидност на 
офертата. 

7. В сумата за проектиране е заложено 16 бр. площадки по 400 лв. ед.цена, а 
общия брой на площадките в заданието е 17.   

8. Няма уведомителни писма до участниците относно резултатите при 
разглеждане на офертите.  

9. Сключен е договор с единствения класиран в поръчката – „Джемер” ООД на 
30.08.2011г. на стойност 239 167,04 лв. (с ДДС).   

10. Платените суми по договор са в размер на 83 958,60 лв. по фактури 
267/02.09.2011 за 71 751,11 и 305/04.11.2011 за 12 207,49 лв. И двете фактури са 
приети с подпис на кмет и инж.Капитанов. Има протокол за установяване 
извършването и заплащането на извършените работи до момента.   
 

14. Допълнителни видове и количества СРР на обект: Подобряване на 
условията на живот в Дома за стари хора в с.Фатово, домовете за 
възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в 
Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче” гр. 
Смолян, община Смолян” 

Уникален № в РОП 0092-211-0012 /договаряне без обявление по чл. 90, 
ал. 1, т. 6/ 
 
1. Становище за предварителен контрол: АОП е изразила становище, че 

изборът на процедура е законосъобразен със заключение:”Изборът 
на процедура може да се приеме за законосъобразен, при условие, че 
възложителят разполага с надлежни доказателства.” 

2. С решение №22/02.06.2011 открита процедура на договаряне без обявление с 
изпращане на покана до 1 кандидат „Запрянови-03” ООД – гр.Асеновград.  

3. Сключен договор със „Запрянови-03” ООД – гр.Асеновград на 03.06.2011г. на 
стойност 159 996,29 лв. (без ДДС). 

 



 

15. Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите 
на заведенията за социални услуги в структурата на Община Смолян.  

Уникален № в РОП 0092-2010-0019 /открита процедура по ЗОП/ 
Решение за откриване РД 19 от 18.10.2010 г. 

1. В обявлението не е посочена прогнозна стойност на поръчката, 
няма посочено количество и обем на поръчката в нарушение на 
изискването на чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗОП; 

2. Спазена е разпоредба на чл. 59 и чл. 60 от ЗОП, като е дадена възможност за 
избор на вида на гаранцията за участие /парична сума или банкова 
гаранция/.  

3. В обявлението е посочено, че обществената поръчка включва следните 
позиции: 1. Хляб и хлебни изделия; 2. Мляко и млечни продукти; 3. Месо и 
месни продукти; 4. Плодове и зеленчуци; 5. Консерви; 6. Бакалия; Посочени 
са грамажи за всеки един асортимент, но не и прогнозни количества. 
Възложителят си запазва правото: да извършва промени в обема на 
доставката или разсрочи изпълнението на същата по договора при не 
осигурено финансиране или при корекция в плана за финансиране.  

4. В проекта на договор е предвидено всяка доставена стока да се заплаща по 
цени определени на база, стойностите от бюлетина на ТСБ-Смолян за 
съответния месец, намалени с процент, който остава непроменен за целия 
период на договора. При липса на цена на артикул в бюлетина на ТСБ-Смолян 
се определя цена – бюлетина на най-близкото ТСБ. Няма прогнозна или 
максимална сума на договора. 

5. В регистър за приемане на предложения за провеждане на обществена 
поръчка по ЗОП са регистрирани 4-ма участници: „Кавел инвест” ООД – 
Хасково, „Анастас Анчев” ЕООД – Смолян, ЕТ „Димитър Даракчиев” – 
Смолян, ЕТ „Чино - Николай Чиновски”. 

6. Има получена 1 оферта за обособени позиции 2,3,4,5, и 6 и 3 оферти за 
обособена позиция 1. 

7. Поръчките по различните обособени позиции се правят по звена (съответните 
домове) и те следят на място. Цената се следи отново по звена спрямо 
бюлетина на ТСБ, който се изпраща месечно.  

8. Разгледани са фактури от „Дом за стари хора” с.Фадово, където на гърба на 
всяка фактура има подпис, доказващ приемането на стока.  

 

16. Договор за възлагане на обществена поръчка за извършване на 
зимно поддържане и снегопочистване в град Смолян; поддържане на 
паркове, зелени площи и озеленяване; сметосъбиране и 
сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване в община Смолян 

Открита обществена поръчка по ЗОП на основание чл.16, ал.2 
1. В самата процедура по откриването на обществената поръчка е заложен срок 

на договора от 15 години.   
2. Посочени са параметри: снегопочистване – 120км, поддържане на зелени 

площи – 620 дка, сметосъбиране 90000куб/м годишно, поддържане чистота 
1500 дка.  
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3. Гаранцията за участие е в размер на 5000 лв., а гаранцията за изпълнение на 
договора е 30000 лв.  

4. Срок на валидност на офертите 3 месеца.  
5. Документация за участие – 200 лв.  
6. Решение 13/23.05.2006 за откриване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка.  
7. Искане за обнародване от кмета на община Смолян – 31-03-3 от 23.05.2006  
8. Закупили документация за участие в отрита процедура – „Пътно поддържане” 

Смолян, „Титан Клинър” ООД – Кърджали, „Корпус 2004” ООД, „Родопа 
Трейс” ЕООД – Смолян.  
При преглеждане на регистъра на закупилите документация се забелязва, че 
„Пътно поддържане” не са предоставили адрес и телефон, както и няма 
подпис за лицето закупило документацията. За „Титан Клинър” ООД, лицето 
закупило документацията също не се е подписало.  

9. Има предоставена една оферта от „Титан Клинър” ООД.    
10. В ценовата оферта е предложено поддържане на паркове, зелени площи и 

озеленяване 7810,55% от МРЗ месечно, като годишен процент е заложен 
93726,54% от МРЗ. Снегопочистването е сметнато за 5 месеца.  

11. Сключен договор с „Титан Клинър” ООД – Смолян на 30.08.2006 г., за срок от 
15 години, като договорът се счита от 01.10.2006. Стойност на договора 
662398,38% от МРЗ, което води до извода, че има съмнения за 
умишлено непосочена цена.  

12. Договорът не може да бъде изменян или допълван.  
13. Договорът може да бъде прекратен при неизпълнение на инвестиционната 

програма с повече от 25%.  
14. Гаранцията по изпълнение на договора е в размер 30 000 лв. През 2006г. 

гаранцията е в размер на 5% от стойността на поръчката, чл.59 от ЗОП, 
променен на 3% през 2010г. Спрямо минималната работна заплата през 2006 
г., която е била 160 лв., гаранцията трябва да бъде в размер на 52991,87 лв.  

15. Плащанията се правят на база фактура и протокол за извършената работа. Не 
всички плащания имат фактура, спрямо предоставените документи. 
Предимно разходите са за снегопочистване и сметоизвозване.  

 

17. Изграждане на улица „Алеко Константинов” гр.Смолян 

Чл.3, ал.2 от НВМБОП 00092/14 от 25.04.2007г. 
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП  
1. Гаранция за участие – 4000 лв., гаранция за изпълнение 1% от стойността на 

договора, записано в документацията до АОП.  
2. Заповед РД-1581/17.05.2007 г. за назначаване на комисия.  
3. Кандидатите закупили документация за участие са: СМК Перелик ООД – 

Смолян, „Красин” ООД – Девин, „Виастройинженеринг” ООД – Смолян, 
„Стройком” ЕООД – Девин.  

4. Подадените заявления за участие са от: „Стройком” ЕООД, СМК Перелик 
ООД, „Виастройинженеринг” ООД  

5. Има присъствен лист написан на ръка.  



 

6. Има декларация от Румяна Янчевска съгласно чл.19, ал.3 от НВМОП, че не е 
свързано лице по смисъла на Търговския закон.  

7. Има протокол 1 и 2 от заседание на комисията.  
8. Решение 80/18.07.2007 за определяне на изпълнител.  
9. Изпратени са писма до участниците за уведомяване относно резултата от 

проведения конкурс.  
10. Договор за строителство сключен с СМК Перелик ООД на 12.09.2007 г. на 

стойност 2 046 259 лв.  
11. Договорът е подписан единствено с подписа на кмета на общината, липсва 

системата за двоен подпис.  
12. Има сключен допълнителен договор за допълнителни СМР (разгледан в т.18) 

със същата фирма, на стойност 384 519 лв. (с ДДС) чрез договаряне с покана.  
 

18. Допълнителни видове и количества СМР на обект „Изграждане на 
ул.”Алеко Константинов” гр. Смолян.  

Договаряне с покана по чл.53 ал.1 от НВМОП 
1. Решение 58 от 29.09.2008 г. за допълнителни СМР, чрез договаряне с покана.  
2. Покана към СМК Перелик за предоставяне на оферта.  
3. Писмо до АОП относно възлагане на обществена поръчка.  
4. Заповед РД-3184 от 02.09.2008 за назначаване на Румяна Янчевска за 

изпълняващ функциите на кмета на общината на 03.10.2008г.  
5. Заповед от Румяна Янчевска РД-3207/03.10.2008г. за назначаване на 

комисия.  
6. Протокол 1 от комисията относно резултата от разглеждането на документите 

за обществената поръчка 
7. Протокол 2 на комисията относно представяне на допълнителни изискуеми 

документи. 
8. Решение 72/04.11.2008г. относно определяне на изпълнител.  
9. Сключен договор на 20.11.2008г. със СМК Перелик на стойност 384 519 лв. (с 

ДДС).  
10. Договора е сключен единствено с подписа на кмета, не е приложена 

процедурата за двоен подпис.  
11. Договорът е входиран в АОП на 24.11.2008г.   

 

19. Инженеринг-проектиране и строителство на пречиствателна 
станция за отпадни води „Пампорово – 2” – община Смолян 

Проект по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” 
 
1. Не е представена документация относно обявяване на 

обществената поръчка, решение и заповед на кмета за провеждане 
на тръжна процедура, доклад за нуждата от пречиствателна 
станция, както и всички документи необходими преди самото 
сключване на договор. 

2. Решение и писма относно прекратяване на процедурата за подбор на проекти 
BG1641PO005/08/1.11/01/04 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
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питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж” по приоритетна ос 
1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”.  

3. Сключен договор с „Алпине Понс” ООД на 16.09.2009г., за срок от 30 месеца и 
стойност – 19 815 613,97 лв. (без ДДС).  

4. Авансовата сума необходима да бъде изплатена по договор от страна на 
общината е в размер на 1 981 561,39 лв. - 10% от стойността на договора, в 7 
дневен срок от писмено уведомление за осигурено финансиране.  

5. Договорът е сключен единствено с подписа на кмета на общината, 
което е в противоречие с политиката за двоен подпис.  

6. Споразумението между АЛПИНЕ Бау ГмбХ и Понсстройинженеринг ЕАД за 
създаване на обединение за съвместно участие в търг за проекта е сключен за 
срок до 3 години от момента на подписването – 26.02.2009 г., но не по-малко 
от срока, за който страните по него, са длъжни да останат в обединението за 
целия период на изпълнение на договора (т.е от 2012 може да се счита за 
невалидно).  

7. Собственик на Понстройинженеринг ЕАД е ПОНС-Холдинг с ЕИК:102064401, 
през 2001г. Дора Янкова (активен кмет по времето на сключване на 
договора) е била член на съвета на директорите на същото това 
дружество.  
....Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 
ТЗ с решение от 9.ХI.2001 г. по ф.д. № 2369/91 вписа промени за “Понс - 
Холдинг” - АД: освобождава Панайот Атанасов Киряков и Илияна 
Владимирова Калудова като членове на СД; вписва за членове на СД 
Константин Атанасов Киряков и Дора Илиева Янкова. 
.....Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с 
решение от 5.II.2004 г. по ф. д. № 2369/91 вписа промени за “Понс - холдинг” 
- АД: освобождава като член на съвета на 
директорите Дора Илиева Янкова; вписва като член на съвета на 
директорите Георги Николов Атанасов.  

8. Офертата на другата фирма участвала в конкурса „Хохтиф Констръкшън” не е 
допусната до оценяване и ценовата й оферта не е разгледана поради следните 
причини изтъкнати от комисията:  
- Съгласно представеното удостоверение за актуално състояние е видно, че 

управителния съвет се състои от двама членове, а дружеството се 
представлява от двама членове на управителния съвет или от един член на 
управителния съвет съвместно с Управляващ директор. Изброени са 
лицата на управляващите директори, които не са предоставили 
декларации по чл.47 ал.1, 2 и ал.5 от ЗОП представляващи декларации 
образци с N5 и N5a, вместо това в документацията се съдържат 
декларации образец с N5 и N5a подписани от Иван Нотев и Райнер Вили 
Лаубшер, като в декларация образец N5 са вписани Иван Нотев и Райнер 
Вили Лаубшер, но същата е подписана само от господин Нотев.  

- От представените документи не става ясно с какъв статут е клона в гр. 
София, тъй като не са представени документи за търговска регистрация, от 
друга страна Удостоверението издадено от Камарата на строителите е на 
името на „Хохтийф Констукшън” АГ – клон София.  

 



 

Изхождайки от тази информация, може да се заключи, че са на лице 
достатъчно факти, пораждащи съмнения за конфликт на интереси.   
 

20. Извършване на строително-монтажни работи на обект: Обособена 
позиция 1 – „Укрепване на западен скат на гробищен парк в кв. 
„Беклийца” гр. Смолян. 

Процедура по чл.2, ал1, т1 и чл.2а от НВМОП. 
1. Няма доклад за съответната нужда от укрепване на гробищния 

парк, няма и предварително направени сметки относно прогнозна 
стойност на обекта.  

2. Заповед РД-4116/15.12.2010г. за извършване на аварийно възстановителни 
работи по обекта.  

3. Всички покани за участие са получени на ръка, с подпис. Поканите са 
изпратени до „Инфрастройгруп” ООД – Смолян, „СМК – Перелик” ООД – 
Смолян, „Артстрой” ООД – Смолян, „Красин” ООД – Смолян, „Дрийм Билд-
Смолян” ООД – Смолян.  

4. Има регистър за представяне на оферти.  
5. Протокол на комисията за оценяване на офертите.  
6. Сключен договор със СМК – Перелик на стойност 30 296,26 лв. (без ДДС) на 

06.01.2011г.  
 

21. Инженеринг – реконструкция и пристройка на 3-то ОУ гр.Смолян, 
кв.Райково за Център за обучение на кадри.  

Процедура по чл.3, ал.2 от НВМОП. 
1. Решение на АОП за откриване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка 00092/3 от 22.01.2007г.  
2. Писма до изпълнителния директор на АОП и държавен вестник за обявление 

на обществена поръчка.  
3. Има количествена сметка, но без прогнозна стойност.  
4. Регистър за възлагане на обществена поръчка, както и регистър на закупилите 

документация за участие – „Стилнет” ЕООД – София и СМК „Перелик” ООД – 
Смолян.  

5. Заповед за назначаване на комисия, в която председател на комисията е г-жа 
Румяна Янчевска.  

6. В декларацията на г-жа Янчевска не е посочено ЕГН, а е посочена номер на 
заповедта.   

7. Протокол 1 показва, че комисията е заседавала на 14.02.2007 г. и съответно 
има нова заповед за изискване на допълнителни документи и насрочване на 
комисия за 19.02.2007г.  

8. Протокол 2 от заседание на комисията относно оценка на предоставените 
оферти.  

9. Изпратени са уведомителни писма относно резултата от проведения конкурс  
10. Сключен договор със СМК – Перелик на 08.03.2007г. на стойност 1 312 195 (с 

ДДС).  
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11. Датата на изпращане на информация за сключен договор за малка 
обществена поръчка до АОП е 09.12.2009г.  

12. Количествено-стойностната сметка на СМК Перелик и Стилнет ООД не 
отговарят на представената обща стойност, а е по-ниска.  

13. В офертата на Стилнет ЕООД има коригиран общ срок на изпълнение в 
календарни дни, от 180 на 210.  

14. Има значителни разлики в предложените цени на двете фирми 
(напр. вана-тангентор предложена от Стилнет е с цена 4070 лв., докато тази 
предложена от СМК Перелик е с цена 86,39 лв. Съществуват множество 
значителни разлики в цените.   

15. Съответно има допълнителен договор сключен със СМК Перелик за 
допълнителни видове и количества СМР, на стойност 358 195,94 лв. (с ДДС), 
който е с конкретна покана към фирма.  

 

22. Допълнителни видове и СМР на обект „Преустройство и пристройка 
на 3 ОУ, кв. Райково, гр. Смолян за център на обучение на кадри”  

Договаряне с покана по чл.53 ал.1 от НВМОП 
1. Решение 90 от 01.08.2007 г. за откриване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка от АОП.  
2. Покана към СМК Перелик – изпълнител на основния договор за строителство.  
3. Липсва доклад за нуждата от допълнителни СМР.  
4. Заповед за назначаване на комисия РД-2553/09.08.2007г. 
5. Протокол 1 от заседаване на комисията.  
6. Решение 100/15.08.2007 за определяне на изпълнител.  
7. Сключен договор със СМК – Перелик на 30.08.2007г. на стойност 358 195,97 лв. (с 

ДДС). 
 
Относно СМК – Перелик: 

1. г-жа Янчевска (бивш зам.кмет) е била съдружник в дружеството:  
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 81 от 26.I.2004 г. по ф.д. № 60/2002 вписа промяна за “СМК - Перелик” - ООД, 
Смолян: заличава като съдружник в дружеството Румяна Атанасова Янчевска.  
2. г-жа Николина Пепеланова (отговаряща за съхранение на договори и 

проследяване на тяхното изпълнение, от гледна точка на непревишаване на 
фин.праг и проследяване на плащания) е съпруга на г-н Георги Пепеланов, който 
е съдружник в същата компания, както и неговият брат - Ангел Пепланов и майка 
– Мария Пепеланова.  

Изхождайки от тази информация, може да се заключи, че са на лице 
достатъчно факти, пораждащи съмнения за конфликт на интереси.   

23. Договор за продажба на общински недвижим имот – апартамент на 
Маргарита Солакова  

1. Заявление от Маргарита Солакова за молба за покупка на имот от 12.07.2011г.  
2. Удостоверение за данъчна оценка по чл.264 ал.1 от ДОПК от дата 19.08.2011г. 

– имотът е оценен на 19613,40 лв.  



 

3. Заявление-декларация по чл.5 ал.2 от наредбата за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди от 12.07.2011г. В заявлението г-жа Солакова 
не е посочила семейно положение.  

4. Договорът между община Смолян и Маргарита Солакова за наем на общинско 
жилище датира от 23.03.2011г., като определената цена за наем е в размер на 
33,77лв.  

5. Решение 733 на общински съвет Смолян, от 21.07.2011г. относно годишна 
програма за управление на и разпореждане с имоти – общинска собственост. 
С това решение се изменя предназначението на жилището в последствие 
закупено от Маргарита Солакова от „Ведомствено жилище” на „Жилища за 
продажба”. 

6. Решение 607 на общински съвет Смолян от 21.02.2011г. за цени, по които да 
бъдат продадени жилищата общинска собственост.  

7. Наредба за изменение и допълнение на наредба за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди, настаняване  под наем и продажба на 
жилища общинска собственост.  
Наредбата е изменена в частта си за продажба. Т.е променено е 
изискването за покупка на жилище да бъде представен договор за наем „не 
по-малко от три години без прекъсване” на „и да има действащ договор за 
наем”. Маргарита Солакова има договор от 23.03.2011г. за наем на 
общинското жилище, по-късно закупено от нея. Ако наредбата не е била 
променена, тя е нямало да има законното право да закупи жилището.  

8. Заповед РД 2331/01.09.2011г. за покупко-продажба на общински жилищен 
имот.  

9. Договор за покупко-продажба на общински жилищен имот от 26.10.2011г. 
10. Заповед РД 2923/01.11.2011 за отписване от актовите книги общински имот. 

 
Идентичен е случаят с продажба на общински имот на Рабие Кьосева 
(секретар на кмета на общината). Договорът за наем е сключен на 
30.06.2011г.  
 

24. Инженеринг – Реконструкция и доизграждане на Главен 
събирателен канал – курортни ядра Снежанка, Язовира, Студенец и 
Малина – КК Пампорово 

 
Процедура по реда на чл.16, ал. 2 от ЗОП  

1. Писмо N 04-01-12 от 31.01.2006 г. от кмета на общината г-жа Дора Янкова 
до министъра на финансите – Пламен Орешарски във връзка с молба за 
финансиране със средства предвидени от Централен Републикански 
бюджет на стойност 1 900 000 лв.  

2. Отговор от министър на финансите Пламен Орешарски на искането за 
целева субсидия, в чийто отговор се одобрява увеличаването на 
бюджетното взаимоотношение с общината в размер на исканите 1 900 000 
лв. (дата 03.04.2006 г.) 

3. Решение 18 от 29.06.2006 г. за откриване на процедура за възлагане на 
обществена поръчка на регионално/местно ниво за строителство.  
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4. Гаранция за участие – 20 000 лв., получаване на документация до 
17.07.2006 г. на стойност 800 лв., срок за подаване на оферти 24.07.2006 г.  

5. Писмо до изпълнителния директор на агенцията за обществени поръчки 
04-03-32/29.06.2006 г.  относно решение 18 от 29.06.2006 г. за откриване 
на открита процедура.  

6. Обявление за откриване на открита процедура по ЗОП до държавен 
вестник, 31-04-4/29.06.2006 г. 

7. Техническо задание, подписано от кмета на общината, но не и от 
техническо лице. Има единствено подпис, без име.  

8. Не се споменава максимална стойност на поръчката. Няма 
доклад за нужда, както и прогнозирана стойност. Единствената 
спомената сума за конкретната поръчка е в писмото до 
министъра.  

9. Условия за участие в открита процедура, подписан от кмета на общината и 
още 4 лица съгласували условията.  

10. Указания за деловодството на община Смолян, подписан от Т.Власова – 
ст.юрисконсулт.  

11. Закупили тръжна документация за участие – 1 фирма – Аква Системс АД.  
12. Подали документация за участие – 1 фирма – Аква Системс АД.  
13. Заповед N2674/24.07.2006 г. за назначаване на комисия за разглеждане, 

оценяване и класиране на предложенията.  
14. Декларации от членовете на комисията, като явно личи, че номера на 

заповедта в декларацията на всички членове е добавена от друго лице с 
различен почерк и химикал.  

15. Протокол от заседание на комисията от 25.07.2006. 
16. Решение N25/31.07.2006 г. за класиране и определяне на Аква Системс АД 

като изпълнител на обществената поръчка.  
17. Договор за „Инженеринг-Реконструкция и доизграждане на Главен 

събирателен канал-курортни ядра Снежанка, Язовира, Студенец и Малина 
– КК Пампорово, сключен на 30.08.2006 г. с „Аква Системс” АД на 
стойност 13 024 401,60 лв. (82 800 лв. – проектиране, 12 941 601,60 лв. а 
СМР) с ДДС. Срок на изпълнение 1 076 календарни дни (около 3 години). 
В договора е посочено, че годишната задача за 2006 г е на стойност 
1 853 658,50 лв. Авансово плащане в размер на 30% от стойността на 
годишната задача.  

18. Банкова гаранция от Общинска банка на стойност 130 245 лв., 
гарантираща изплащане на парите при поискване от кмета н общината.  

19. Информация за сключен договор до агенция за обществени поръчки.  
20. Писмо до агенцията за обществени поръчки N04-03-48/05.09.2006 г. 
21. Молба от Аква системс АД за възстановяване на банкова гаранция, 

входирано с номер 26-1651-2/16.08.2007 г. 
22. Становище на Явор Владимиров – гл.специалист в дирекция „СИДЕ” в 

община Смолян относно освобождаване на банкова гаранция. Липсва дата 
на становището.  

23. Изразходваните суми по фактури и платежни нареждания са в размер на 
10 401 393,72 лв. Констатирани са случаи, в които има некоректно 
одобрение: плащането е извършено без одобрение на финансов контрол.  

 



 

Недостатъци идентифицирани:  
 
Поръчката е обявена, без да е изготвен предварителен анализ, обобщение 
или становище. Не са посочени и прогнозни стойности.  

25. Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО в 
местността „Теклен дол” – Смолян I етап.  

.  
Процедура по чл.3, ал.2 от НВМОП, по реда на ЗОП. 
 

1. Писмо N26-936-1/24.01.2007г. от община Смолян до „Строително 
предприемачески холдинг” с приложение: банкова гаранция”. 

2. Писмо от „Строително предприемачески холдинг” до г-жа Мария Солакова 
относно освобождаване на Банкова гаранция за търг на стойност 120 000 
лв.  

3. Писмо от Община Смолян до „Тракиа – РМ” ЕООД относно връщане на 
банкова гаранция. Писмото е с дата 21.12.206 г., но липсва входящ номер. 
Подписано от Дора Янкова и М.Солакова.  

4. Писмо от Тракия – РМ ЕООД до община Смолян, относно искане за 
освобождаване на  банкова гаранция, входирано с N 26-380-7/13.12.2006г.  

5. Писмо N26-907-4/22.12.2006г. от община Смолян до „Валмекс”  ООД с 
приложение: банкова гаранция”. 

6. Молба N 26-907-5/27.12.2006г. от „Валмекс” ООД за освобождаване на 
банкова гаранция.  

7. Всички писма от общината до фирмите с предмет връщане на банкова 
гаранция, чисто стилистически са различни. Част от тях са входирани с 
номер и дата, други не са. На едно от писмата има подпис на служителя, 
който ги е изготвил, на друго има подпис единствено на кмета на 
общината, а има и случай, в който е описано приел и предал.  

8. Удостоверения, свидетелства за съдимост, както и други документи от 
спечелилият обществената поръчка – Еко Традекс Груп АД 

9. Договор за възлагане на обществена поръчка с Еко Традекс Груп АД, за 
„Реконструкция и модернизация на регионално депо за Т.Б.О в 
местността „Теклен дол”, Смолян – първи етап.” Дата 18.12.2006 г. на 
стойност 8 224 353,49 лв. срок на изпълнение – 810 календарни дни.  

10. Писмо от община Смолян, до участниците в конкурса: Еко Традекс Груп – 
Консорциум, Валмекс ООД, Дюлгер ООД, Тракия Тойота депо ТБО – 
Смолян Консорциум, Строително предприемачески холдинг ЕООД 
относно решение за класиране и определяне на изпълнител с N26-919-
2/27.11.2006 г. 

11. Решение N53/24.11.2006 г. относно класиране на участниците в открита 
процедура, подписано от кмета на община Смолян – Дора Янкова, 
изготвено от М.Солакова.  

12. Протокол N2 от заседание на комисията от 21.11.2006 г.  
13. Протокол N1 от заседание на комисията от 03.11.2006 г.  
14. Пълномощни на представителите на участниците.  
15. Декларации от членовете на комисията на основание чл. 35, ал.3 от ЗОП  
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16. Заповед N3948/02.11.2006 г. относно назначаване на комисия по 
разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в тръжната 
процедура.  

17.  Писма относно отговор на запитване.  
18. Запитване от Тракия – РМ ЕООД с входящ номер 26-380-5/27.10.2006 г. 
19. Списък с кандидати закупили документация за участие в открит конкурс 

за възлагане на обществена поръчка.  
20. Регистър на постъпилите документи за участие в обществена поръчка. 
21. Указания за деловодството на Община Смолян.  
22. Документация за участие в открита процедура.  
23. Обявление за обществена поръчка в държавен вестник.  
24. Писмо N04-03-07/13.10.2006 г. до изпълнителен директор на агенцията 

по обществени поръчки относно поправка на фактическа грешка.  
25. Писмо N31-03-19/13.10.2006 г. до държавен вестник относно поправка на 

фактическа грешка. 
26. Заповед N3705/13.10.2006 относно поправка на фактическа грешка във 

връзка с условия за получаване на документация за участие (поправка в 
дата).  

27. Писмо N04-03-67/09.10.2006 г. до изпълнителен директор на агенцията 
за обществени поръчки относно решение за откриване на обществена 
поръчка. 

28. Писмо N31-03-19/09.10.2006 г. до изпълнителен директор на агенцията за 
обществени поръчки относно решение за откриване на обществена 
поръчка.  

29. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка 
N45/09.10.2006 г. 

30. Липсва прогнозна стойност.  
31. Писма до участниците в конкурса относно дата на отваряне на плик Б, 

N26-907-3/13.11.2006 г. 
32. Информация относно сключен договор до АОП + писмо до 

изпълнителния директор на АОП N04-03-90/22.12.2006 г.  
 

Недостатъци идентифицирани:  
 

След преглеждането на финансовата документация по договора е 
установено наличието на изплатен аванс за 2007 г. в размер на 2 350 000 лв. 
Стойността на изплатения аванс надвишава многократно стойността на 
приспаднатите аванси по фактури. Не беше получено обяснение какво се е 
случило с този аванс и не беше представен документ, който да оправдава 
разхода.  
 
В протоколите за извършената работа има посочена единична цена по 
договор, както и увеличение на единичната цена с коефициент 1,3028, 
базирано на споразумение от 30.09.2008 г. Споразумението не беше 
предоставено за преглед.  
 
Част от протоколите за извършената работа, на база на които се извършва 
издаването на фактура липсват.  



 

 
Общо изплатените суми по предоставените фактури по договора са в размер на 
9 804 263,75 лв. Не беше предоставена фактура за първоначално авансово 
плащане в размер на 30% от годишната задача за 2006 г., която е на стойност 
1 853 658,5 лв. както е записано в договора. На последната страница на 
самия договор на ръка е изписано, че авансовото плащане е по фактура 331 
от 05.09.2006 г. и е в размер на 556 097,54 лв., но фактура и платежно 
нареждане не са предоставени.  
 
Поръчката е обявена, без да е изготвен предварителен анализ, обобщение 
или становище. Не са посочени и прогнозни стойности. 
 
Неефективен финансов контрол преди поемане на задължение. 
Препоръчително е финансов контрол да одобрява влизането в договорни 
взаимоотношения, на база предварителен анализ за нуждата от услугата, 
както и наличие на финансиране относно поетия ангажимент.  
 

Основни проблемни области: 

Посочените факти дават основание да бъде направен извода, че разделянето на 
обществени поръчки е системна негативна практика.  

 
Комисиите за провеждане на процедурите по ЗОП и НВМОП са назначавани със 
заповеди на кмета на общината. Спазени са изискванията относно числеността и състава 
на комисиите, в които задължително е участвал правоспособен юрист. Има съмнения 
относно безпристрастността на членовете на комисията, като например случаят с 
Румяна Янчевска, която системно е била председател на комисиите за провеждане на 
процедури по ЗОП И НВМОП. Г-жа Янчевска има подписани декларации съгласно 
чл.19, ал.3 от НВМОП. Тя е председател на комисията по обществена поръчка и 
оценявала офертата на СМК Перелик, в която самата тя е била съдружник, преди 
встъпването си в длъжност като зам.кмет на община Смолян. Във всички разгледани 
обществени поръчки, където СМК Перелик е участвала, същата е печелила конкурса.  
В зависимост от предложенията на комисията, възложителят е издавал решения за 
класиране и определяне на изпълнител или решения за прекратяване на процедурата.  
През одитирания период договорите за обществени поръчки са сключени от кмета на 
общината, като не винаги своевременно е изпращана информация до РОП и АОП.  
При одита е констатирано системно нарушение: сключваните договори не отговарят 
на въведената система за двоен подпис, в повечето случаи са единствено със сигнатура 
на кмета на общината и не се регистрират в деловодството на общината. Липсва 
входиране и номериране на договора, като той се регистрира единствено по дата на 
сключване.  
За проведените процедури са съставени досиета на обществените поръчки, включващи 
документите от откриването на процедурите до сключването на договорите. 
 
При подготовката на документациите за участие в процедурите са допуснати 
съществени слабости: 
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• системно липсва доклад за нуждата от провеждането на обществена 
поръчка; 

• методиката за оценка на предложенията на кандидатите „икономически 
най-изгодна оферта” най – често не е съобразена с предмета на 
обществената поръчка; 

• допуска се съществен субективен елемент при оценка на предложенията и 
се предпоставя избора; 

• комплексната оценка на предложенията в повечето случаи не е напълно 
ясна и предполага голяма доза субективизъм в оценката; 

• не са изготвяни и образци на оферти, с което са създадени условия за 
прилагане на различен подход от участниците в процедурите и за 
представяне на несъпоставими оферти; 

• при дефиниране на изискванията към участниците в процедурите по ЗОП 
и НВМОП не са положени достатъчно усилия за защита интересите на 
възложителя; 

• честа порочна практика е липсата на прогнозна цена и изисквания към 
изпълнението в документацията за участие.  

 
През одитирания период не са действали адекватни механизми, които да гарантират 
законосъобразно и своевременно провеждане на процедури по ЗОП или НВМОП и 
осигуряване на изпълнител. В резултат на това, са налице разходи за различни 
услуги и доставки, извършването на които не е предшествано от избор на 
изпълнител в съответствие с нормативните изисквания за възлагане на обществени 
поръчки.  
Налице е негативна практика на едновременно извършване на разходи за 
една и съща дейност въз основа на договор за обществена поръчка и въз 
основа на свободно възлагане на различни изпълнители или сключване на 
договор чрез пряка покана за допълнителни дейности по договор. Това 
създава риск при провеждането на процедура да не бъде приложен правилния ред за 
възлагане и като последица да се стигне до заобикаляне на закона.  
Липсата на правилно планиране на вида и обема на потребностите от обществени 
поръчки и недостатъчния контрол върху разходите са причина за възлагане през 
годината на идентични или сходни дейности, в резултат на което при избора на 
изпълнители е приложен по-облекчен режим за възлагане от изискващия се. 
Осъщественият контрол по изпълнението на договорите не е достатъчно ефективен, 
поради което не са предотвратени редица пропуски.  
 
Всички посочени нередности имат системен характер и се явяват пряка нарушение на 
действащото законодателство. Системния характер допуска извода за умисъл. 
 

Констатации  

 
В Община Смолян действат Вътрешни правила за провеждане на процедурите за 
обществени поръчки (Вътрешни правила), като последното им изменение е от 2011 г.  
 



 

Обхват на обществени поръчки 

 
Процесът на обхват на обществените поръчки е регламентиран в Глава І на Вътрешните 
правила. В него са включени изисквания относно  реда на планиране и доказване на 
необходимостта от строителство, доставки на стоки, предоставяне на услуга или 
провеждане на конкурс. Изискването за доказване на необходимостта от съответна 
услуга, строителство или доставка, системно не е спазвано. Обявявани са обществени 
поръчки без да е доказана необходимостта им за нуждите или работата на Общината.  
 
Раздел II включва органи, дирекции и отдели, отговарящи за провеждането на 
процедурите по обществени поръчки. Съгласно раздел II, чл. 6 – Кмет – възложител на 
обществената поръчка са спазвани вътрешните правила, с изключение на ал.9 – 
одобрява докладите за стартиране на процедура за провеждане на обществена поръчка, 
тъй като в повечето случаи подобен доклад липсва или не е бил изискван. Това 
нарушава и чл.16, ал.2 от вътрешните правила.  
Във Вътрешните правила не е предвиден контрол за финансова допустимост на 
заявените потребности, т.е. не се извършва преценка по отношение на това дали 
общината разполага с необходимите средства, за да покрие заявените нужди.  
Не е регламентиран и ред за приоритизиране на потребностите и осъществяване 
на контрол върху фактическите обстоятелства, т. е. дали подадената информация 
обективно отразява нуждите като вид и обем и приоритизирането им. Този контрол е 
важен с оглед на пресичане на възможности за разхищение и необосновано разходване 
на средства. 
Липсата на приоретизиране е индикатор за липсата на координационни механизми по 
отношение целесъобразността на извършваните разходи с оглед изпълнение на 
стратегическите документи на Община Смолян. По този начин процеса на разходване на 
средства и реалните управленски процеси не комуникират ефективно и в полза на 
публичния интерес. 

Планиране на обществените поръчки 

 
Процесът на планиране на обществените поръчки в Община Смолян не е регламентиран 
във Вътрешните правила. Не са предвидени ред за приоритизиране на потребностите и 
за осъществяване на контрол върху фактическите обстоятелства, което крие риск за 
необосновано изразходване на средства. Не са предвидени във Вътрешните правила 
срокове и ред за заявяване на потребности.  
Липсата на планиране на обществените поръчки през одитирания период показват 
негативно влияние върху управлението на процеса на изразходване на бюджетни 
средства в Община Смолян, тъй като създават предпоставки за незаконосъобразно 
провеждане на процедури по възлагането им, както и изразходване на средства за 
съмнителни нужди.  

Подготовка за провеждане и обявяване на обществени поръчки. 

 
При подготовката за провеждането на обществени поръчки е спазен реда, 
регламентиран с Вътрешните правила.  
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Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки  

 
Провеждането на процедурите обхваща действията на възложителя по тяхното 
откриване и обявяване, назначаването на комисиите за провеждане на процедурите и 
работата им, приключването на процедурите с решение за определяне на изпълнител 
или с решение за прекратяване, сключването на договорите за обществени поръчки и 
оповестяването им. Раздел III от Вътрешните правила урежда провеждането на 
процедурите за възлагане на обществени поръчки като доразвиват нормативната уредба 
с оглед на спецификата на Община Смолян. 
Комисиите за провеждане на процедурите по ЗОП и НВМОП са назначавани със 
заповеди на кмета на общината. Спазени са изискванията относно числеността и състава 
на комисиите, в които задължително е участвал правоспособен юрист. В някои заповеди 
са определени резервни членове. Последователно е изпълнявано изискването за 
представяне на декларации от членовете на комисиите.  
 
Всяка организация от публичния сектор, каквато е Община Смолян, е създадена с 
определена мисия и следва да има специфични стратегически и оперативни цели. 
Ръководителят в лицето на Кмета на общината е отговорен за дефинирането и 
постигането на тези цели, като управлява рисковете и изгражда адекватен вътрешен 
контрол. Адекватният вътрешен контрол осигурява разумна увереност, че специфичните 
цели ще бъдат изпълнени. 
Ръководителите пряко отговарят за управлението и развитието на цялата организация. 
Едни от основните им функции са планирането и организирането на дейността, 
въвеждането на процеса по управление на риска, осъществяването на текущ надзор и 
поддържането на адекватен вътрешен контрол с цел получаване на разумна увереност, 
че набелязаните цели и задачи в организацията ще бъдат постигнати. Те следва да 
изградят и поддържат организационна култура със съответните етични норми, които да 
допринасят за по-добро разбиране за рисковете в организацията и прилагането на 
стратегия за управление на тези рискове. 
Управленската отговорност се отнася до всички дейности и процеси в организацията, 
поради което ръководителите следват да разбират по-широко понятието за финансовото 
управление и контрол, което не се ограничава само до финансовия аспект от дейността 
на организацията. Ръководителите следва да популяризират тази концепция сред 
служителите в организацията, която им осигурява по-стабилна основа за оценка на 
ефективността и ефикасността на цялата дейност на организацията в съответствие с 
набелязаните цели 
 

ИЗВОДИ: 

Липсата на подходящо предварително проучване на пазара относно необходими на 
възложителя стоки и услуги е станало причина за сключване на договори, чиито 
цени не отговарят реално на пазарните.  
Установените пропуски и нарушения по възлагането на обществени поръчки са 
свързани с изготвянето на документацията и обявленията. Практика в община 
Смолян е стартиране на обществена поръчка без наличие на доклад за съответната 
нужда. При дефиниране на изискванията към участниците в процедурите, не са 



 

положени достатъчно усилия за защита интересите на възложителя, като не е 
приложена и прогнозна стойност.  
При процедурите не са използвани адекватно критериите за оценка на офертите. 
Има системно неясно и субективно оценяване, особено в случаите на обществени 
поръчки с по-висока стойност. Основните слабости при прилагането на критерия 
„икономически най-изгодна оферта” са свързани с методиките за оценка. Има случаи, 
в които ценовите оферти са написани на ръка, което носи съмнения относно това, 
кога точно са попълнени и адекватността на съответните цени.  
Договорите за обществени поръчки са сключвани с определените за изпълнители 
участници в процедурите.  
Негативна практика е едновременното извършване на разходи за една и съща 
дейност въз основа на различни договори за обществени поръчки и въз основа на 
свободно възлагане на други изпълнители. Това създава риск при провеждането на 
процедура да не бъде приложен правилния ред за възлагане и като последица да се 
стигне до заобикаляне на закона. Липсата на правилно планиране на вида и обема на 
потребностите от обществени поръчки и недостатъчния контрол върху разходите 
са причина за възлагане през годината на договори за допълнителни дейности по 
договори, чрез конкретна покана.  
В повечето случаи няма данни участващите в даден конкурс да са уведомявани за 
резултата от него.  
Системно липсват приемо - предавателни протоколи за извършената работа или 
доставените стоки.  
Във Вътрешните правила не е определено какви документи се съставят при проверка 
на изпълнението на договорите, не е предвиден ред за отчитане на резултатите, за 
систематично събиране на данни за изпълнението и техния анализ. Не е 
регламентирано съставяне и водене на финансови досиета на обществените 
поръчки, с копия от договорите, фактурите, по които са извършени плащания, 
протоколите за приемане, сертификатите и другите документи по изпълнението 
им.  
Има назначен отговарящ за следене ненадвишаване договорената сума по 
договорите, но остава не ясно как точно се извършва контрола.  
Нерегистрирането на договорите за възлагане на обществени поръчки в 
деловодната система на общината крие риск от вземане на незаконосъобразни 
управленски решения във връзка с възлагането на обществените поръчки, 
невъзможност за осъществяване на ефективен контрол относно правата и 
задълженията на общината по сключените договори и загубване на информация или 
получаване на несвоевременна, неточна и непълна информация относно възложените 
от общината обществени поръчки. 
Вътрешните правила не регламентират детайлно реда и условията за 
осъществяване на контрол по изпълнение на договорите и документирането му, 
което крие риск за неговата ефективност и за неточно изпълнение на договорите. 
Не е предвиден ред за отчитане на резултатите и за систематично събиране на 
данни за реализираните обществени поръчки, както и техния анализ, в резултат на 
което не са създадени предпоставки за измерване на поставените цели. Не са 
определени конкретни длъжностни лица от дирекциите, инициатори на 
обществените поръчки, които да контролират изпълнението на договорите.  
За проследяване на изпълнението на договорите и плащанията по тях, не са 
съставяни финансови досиета. 
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Не са спазвани сроковете и условията за извършване на плащания.  
Не е ясна системата за архивиране на изтеклите договори. Различните процедури за 
възлагане на обществени поръчки са разпръснати по дирекции, в архива на общината 
могат да бъдат намерени единствено една част от процедурите. Порочна е 
практиката всеки отговорен за съответен договор след изтичането му да 
продължава да съхранява при себе си цялата документация по обществената 
поръчка, включително и тръжна процедура.  
Установените пропуски и нарушения показват, че осъществяваният през 
одитирания период предварителен контрол преди извършване на разход е формален, 
а този по изпълнението на договорите не е достатъчно ефективен. 

7. Собствен капитал 

С/ка 100 – 16 939 155.39 лв. – разполагаем капитал в бюджетните предприятия. 
Няма промени в разполагаемия капитал през текущия период.  
Няма изрично предвидено в счетоводната политика дали към 31.12. се вземат операции 
по приключване на сметка 4500 Вътрешни разчети в кореспонденция със сметка 100 
Разполагаем капитал /единия от вариантите предвидени в ДДС 20/2004г./. 
Разполагаемият капитал е относително постоянна величина образуване при създаване 
на бюджетното предприятие, която обикновено се променя само при преобразуване на 
бюджетно предприятие. Корекция на разполагаемия капитал се извършва след 
преобразуване/закриване на подведомствен разпоредител към първостепенен 
разпоредител с бюджетни кредити. 

 
С/ка 110 – 36 637 604.42 лв. – акумилиран прираст/намаление на нетните активи, в 
т.ч.: 23 755 585.43 лв. – от бюджетни дейности и 12 882 018.99 лв. – от преоценки. 
Сметката е без изменение през текущия период. Предстои приключване на сметките от 
раздел 6 и раздел 7 по сметки от група 12, след което те ще се закрият по сметки 1101 и 
1109 към 31.12.2011г. 

7. Участие и управление на търговските дружества, трансфери и 
финансови активи 

Редът за образуване и преобразуване на търговски дружества с общинско участие в 
капитала и упражняване правата на собственост на общината в дружества, в.които тя е 
собственик, съдружник или акционер, е определен в Наредбата за управление и 
упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските 
дружества. 
 
С/ка 5111 – 465 631.32 лв. -  мажоритарни дялове в 4 дъщерни предприятия – 100 % 
собственост на Община Смолян (”Смолян Автотранспорт” ЕООД, „Ученическо и столово 
хранене” ЕООД, „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със 
стационар – Смолян” ЕООД и „Център за психични заболявания със стационар – 
Смолян” ЕООД).  Стойността, по която се отчитат отговаря на собствения капитал на 
дъщерните дружества към 31.12.2010г. След набавяне на информация от дъщерните 
дружества към 31.12.2011г. ще се осчетоводят промените. В съответствие с Решение на 
ОС № 656 от 28.04.2011г. е прекратена дейността на едно от дружествата – „Областен 
диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Смолян” ЕООД, 



 

дружеството е в ликвидация, като приетия срок е 26.06.2012г. Дейността на дружеството 
е преминала към МБАЛ „д-р Бр. Шукеров” АД. 
Справки в Търговския регистър към 11.02.2012г. потвърдиха, че Общината е едноличен 
собственик на дъщерните дружества отчитани по сметката. 
През текущия период по сметката е отразена корекция на неправилно осчетоводени 
дивиденти от Областния диспансер през предходен период в резлутат на което 
инвестициите намаляват с 1 000 лв. 

 
С/ка 5113 – 39 890 695.60 лв. -  дялове и акции в асоциирани предприятия. Сметката е 
без изменение през текущия период. 
Инвестициите са в 3 дружества:  
„РДЗ и СР” ООД – 15 340 лв. Общината притежава 26 % от дяловете на дружеството, 
участието е потвърдено от Справка в ТР към 11.02.2012г.; 

- „Рожен експрес” АД – 1 231 236.80 лв. или 26.98 % от акциите, съгласно ГФО за 
2010г., основен акционер в дружеството е Феста Холдинг АД – 54.74 %, а 
Уърлдуайд Файненшъл Ейджънтс регистрирано във Вашингтон, окръг 
Колумбия, притежава 19.18 % от акциите. Общината участва с непарична 
вноска имоти и вземания. Съгласно Списък на акционерите присъствали на 
ОСА проведено на 26.07.2011г. Община Смолян има 135 204 бр. акции, а не 
230 004 бр. акции както е по отчета към 31.12.2011г. От списъка на акционерите 
присъствали на събранието става ясно, че Феста Холдинг АД са запазили 
своите акции, съгласно оповестения размер към 31.12.2011г., няма други 
акционери присъствали на ОСА. Не е отразено намалението на акциите на 
Община Смолян с 94 800 броя. Препоръчваме да се уточни и осчетоводи 
намалението на акциите; 

- „Перелик – инфраструктурна компания”АД – 38 644 118.80 лв. (35.56 % - 
участието е потвърдено от Списъка на акционерите присъствали на ОСА на 
22.06.2011г., предстои писмено потвърждаване на участието към 31.12.2011г., 
следва да се изиска копие от акционерната книга). Не са внесени 75 % от 
първоначалната вноска или 9 382.50 лв., с която участва Общината при 
учредяване на дружеството на 29.02.2008г. /отчита се като задължение по 
сметка 4897/. Съгласно решението от Учредителното събрание Общината се 
задължава да внесе остатъка от 9 382.50 лв. в срок от 2г., които са изтекли към 
момента. През 2009г. има увеличение на капитала, като Общината участва с 
апортна вноска оценена на 39 194 930 лв.,  /има решение на Общинския съвет/  

 
Съгласно счетоводната политика на Общината и ДДС 20 отразяването на промени в дела 
на инвестицията на Общината се извършва въз основа на годишните финансови отчети на 
свързаните лица, в които тя има пряко участие, като съответните счетоводни записвания се 
вземат от Общината за същата отчетна година, за която се отнасят отчетите на свързаните 
лица. 

 
С/ка 5114 – 332 846.00 лв. – други дялове и акции на предприятия в страната. Отчитат 
се по цена на придобиване /акциите са от „МБАЛ д-р Бр. Шукеров” АД – 11.77 %, а не 16.9 
%, колкото са по Справка към 31.12.2010г. и 140 акции от Общинска Банка АД/. Сметката 
е без изменение през текущия период. 
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Трансфери и операции с финансови активи и пасиви 

През 2011 г. по бюджета на община Смолян са получени субсидии от централния 

бюджет, отчетени по параграф 31-00 „Получени трансфери (субсидии) от ЦБ" в размер 

на 21 973 543 лв. Трансферите са в размер на 1 270 528 лв. Предоставени са безлихвени 

заеми по извънбюджетни сметки в размер на 968 696 лв. 

Неправилно заемообразно са ползвани постъпили чужди средства по 

набирателната сметка за покриване на временен недостиг на бюджетни средства. Към 

31.12.2011 г. невъзстановеният заем от набирателната сметка е в размер на 626 094 лв. 

 

През предходни отчетни периоди целево предоставени средства за 

делегираните от държавата дейности са отклонени за финансиране на 

местни дейности. Към 31.12.2011 г. размерът на отклонените средства е 

3 803 877 лв. 

8. Управление и разпореждане с общинско имущество, отчитане на ДМА 

Приетия стойностен праг от Община Смолян за признаване на дълготраен актив е 520 
лв. Активите под стойностен праг се отчитат като разход и се завеждат за задбалансово 
отчитане. 
При отчитането на дълготрайните материални активи през 2011 г. не във всички 
случаи е спазен определеният със счетоводната политика стойностен праг на 
същественост за признаване на ДМА в размер на 520 лв. Допуснато е неправилно 
осчетоводяване на дълготрайни активи по сметките от група 20 от СБП. 
 
В съответствие със счетоводната политика и ДДС 20 от 2004г. при придобиване на земи, 
гори, трайни насаждения и инфраструктурни обекти, същите се изписват на разход и се 
завеждат задбалансово. 
 
В съответствие със счетоводната политика и ДДС 20 от 2004г. за дълготрайните активи 
на Общината не се начисляват амортизации. 
 
Инвентарната книга на Общината се води на хартиен носител.  
 
Към момента на одиторската проверка не са окончатателно оформени 
инвентаризациите на активите на Общината и съответно не са осчетоводени изцяло 
резултатите от инвентаризациите. 
 
За голяма част от имотите на Общината няма издадени нови актове за собственост 
съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Закона за кадастъра и 
имотния регистър, тъй като за преактуването се заплащат такси, които допълнително 
натоварват общинския бюджет. За имотите общинска собственост се водят досиета в 
Дирекция „Общинска собственост”. Съгласно чл.63 от Закона за общинската собственост 
са създадени главен регистър на публичната общинска собственост и главен регистър на 
частната общинска собственост. Препоръчваме да се допълва своевременно изискуемата 
информация в регистъра за публична общинска собственост. Регистрите се водят по 
утвърдени от МРИБ образци на хартиен носител. Нужна е актуализация на ПП Имеон 



 

/който се ползва само за наеми/ за въвеждане на информация за актовете за собственост 
за да може да се ползва пълноценно. Продължава да се ползва ПП Архимед за 
въвеждане на новите актове за собственост. Достъпа за работа със софтуера за актуване 
Архимед се контролира, право има един служител на Дирекция „Общинска 
собственост”. Регистрите в пълен вид се водят на хартиен носител, като ръчно се 
въвеждат и допълнителни данни, напр. при отписване на имот. Към момента 
програмните продукти не позволяват въвеждане на пълната информация и водене на 
регистрите в електронна форма не е възможно. 

Има един имот извън Община Смолян – гора на територията на Община Чепеларе – 
22.2 дка, съгласно Решение № 2985 от 30.11.2000г. за възстановяване на 
собствеността върху отнети гори и земи. 

Общината има ангажимент на всеки 2 години да извършва преоценка/обезценка на 
дълготрайните си активи, съгласно ДДС 20 и утвърдената счетоводна политика. 

Комисия е извършила преглед на счетоводните оценки по сметки за отчитане на ДМА и 
ДНА, съгласно Заповед от 20.10.2011г. Съставен е Протокол подписан от Комисията и 
утвърден от Кмета на Общината, съгласно който не се налага преоценка на отчитаните 
сгради, тъй като те са преоценени м.12.2010г. и следващата преоценка за тях ще бъде 
през 2012г., за компютри и хардуерно оборудване е взето решение за обезценка с 50 % за 
активите придобити преди 01.01.2011г., за останалите ДМА и НДА Комисията счита, че 
не се налагат преоценки. 

Обезценката на компютри и хардуерно оборудване е осчетоводена към 30.11.2011г., 
съгласно МО № 2. Активите под стойностен праг след обезценката са отписани и 
заведени за задбалансово отчитане. 

През 2007г. и 2009г. е правена преоценка на всички ДМА, през 2010г. на имоти до 
данъчна оценка /когато отчетната стойност е била по-ниска от данъчната оценка/, без 
общински жилища. 

Текущо се извършва преоценка на сгради при преактуването им /редки случаи през 
годината/, като се изписват по отчетна стойност като разход по сметка 699 и се 
заприхождават по данъчна оценка, като се отчита приход по сметка 799. 

През текущия период е формиран кредитен оборот по сметките от гр.20 и гр.21 за 
отчитане на ДМА и ДНА в размер на 8 425 495.53 лв., в т.ч.: 319 026.57 лв. – отчетна 
стойност на продадени сгради /отчетен е разход по сметка 614/, 2 623.66 лв. – отчетната 
стойност на продадени ДМА – павилион /отчетен е разход по сметка 6149/, 2 731 162.27 
лв. – отчетна стойност на преактувани сгради през текущия период /отчетен е разход по 
сметка 699/, 95 152.02 лв. – обезценка с 50 % на компютри и компютърно оборудване 
придобити преди 01.01.2011г., 33 568.08 лв. – отчетната стойност на отписани компютри 
под стойностен праг /след обезценката към 30.11.2011г., отчетен е разход по сметка 699 и 
са заведени за задбалансово отчитане/,  600 лв. – отчетната стойност на бракуван 
автомобил /съставен е Протокол за брак от 08.04.2011г./, 1 132 979.37 лв. – отчетна 
стойност на прехвърлени сгради от сметка 2031 „Административни сгради” в сметка 
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2039 „Други сгради”, съгласно препоръка от Сметната палата, 682 887.50 лв. – отчетната 
стойност на прехвърлени активи от сметка 2049 по сметки 2059, 2060 и 2099, съгласно 
препоръки от Сметната палата, за по-правилно класифициране на активите, 677 047.03 
лв. – набрани разходи по сметка 2071 прехвърлени към второстепенни разпоредители 
при приключване на ремонти, 2 750 449.03 лв. – отчетна стойност на прехвърлени 
активи при смяна на МОЛ.  

Извърши се извадкова проверка на продажбите на сгради /за жилищните имоти има 
решение на Общинския съвет за определяне на цени по квартали, за останалите имоти 
също има решения на Общински съвет и организирани тръжни процедури/.  

При проверените процедури за продажба на имоти частна общинска собственост, са 
спазени изискванията на действащото законодателство и вътрешните актове. 

Продължава осчетоводяването на резултатите от инвентаризацията /ще се отпишат 
бракувани активи и ще се прехвърлят по МОЛ/. 

През текущия период е формиран дебитен оборот по сметките за отчитане на ДМА /към 
Бюджет/ в размер на 7 592 322.30 лв., в т.ч.: 531 198.13 лв. – разходи за ремонти и 
подобрения на ДМА /вкл. на второстепенни разпоредители, частично са прехвърлени 
към 31.12.2011г./, 2 299 107.47 лв. – преактувани сгради заприходени по данъчна оценка 
/отчетен е приход по сметка 799/, 191 500.80 лв. - закупени ДМА, 4 200 лв. – подменени 
модули на копирна машина /от протокола не става категорично ясно, че ремонта е  
основен и не следва да се отчете като текущ разход, при подобрения и основен ремонт 
следва да се има предвид т.16.15 от ДДС 20/, 1 815 866.87 лв. – прехвърлени активи от 
една сметка в друга, съгласно препоръки на Сметната палата, 2 750 449.03 лв. – 
натрупани обороти във връзка с прехвърляне на активи при смяна на МОЛ. 

Извършени са контролни процедури при закупуване на активите от финансовите 
контрольори на Общината. 

Тъй като не се предостави инвестиционната програма на Общината не можа да се 
направи сравнение дали запрходените активи и набраните разходи за придобиване на 
ДМА са включени в утвърдената от Общинския съвет Инвестиционна програма. 

Общо натрупаните разходи за ремонти и придобиване на ДМА са в размер на 
2 213 011.16 лв., в т.ч.:  

- 31 000 лв. – по сметка 2079 /разходи за проект за реконструкция на сграда на 
тубдиспансер в онкологичен център от 2007г./. Предстои да се прехвърлят по 
сметка 2071 към 31.12.2011г. Няма информация дали проекта ще се изпълни. 
Следва да се уточни дали ще се изпълнява проекта и съответно дали до 
продължат да се отчитат набраните разходи. 

- 2 182 011.16 лв. – по сметка 2071, в т.ч. по-голямата част от набраните разходи 
са: 



 

-1 337 629.20 лв. – са набрани разходи по партида „ПСОВ Колектори” в 
минал период /2005г. и 2006г./, за които няма информация в счетоводството. 
Следва да се уточни в каква връзка са набраните разходи с оглед 
правилното им отчитане.  

- 513 326.56 лв. - набрани разходи основно през 2010г. за преустройство на 
топлоцентрали за 3 обекта, очаква се получаване на разрешение за ползване, 
не е оформена документацията от строителен надзор /има и към 
второстепенни разпоредители – ОДЗ № 2 и 7-мо основно училище/, следва 
да се предприемат необходимите действия по получаване на 
разрешение за ползване.  

 - 232 993.04 лв. – набрани разходи за преустройство на ОДЗ в център за 
обучение по туризъм. Няма Акт 16 обекта не е завършен. Следва да се 
определи на какъв етап е преустройството и очаквания срок, в който обекта 
ще бъде завършен. 

 - 18 000 лв. – набрани разходи за проекти във връзка с преустройство на 
съществуващ етаж в Общината в кухня, и проект на кухненско оборудване.  

 -  68 594 лв. – набрани разходи за ремонти на Домове за възрастни 
/второстепенни разпоредители/ по спечелени проекти. Ремонтите 
приключват м.01.2012г. след което ще се прехвърлят към съответните 
второстепенни разпоредители.  

  - 2 344.97 лв. – набрани разходи за ремонт по проект „Красива България”. 
Обекта е завършен и разходите предстои да се прехвърлят към 31.12.2011г. към 
второстепен разпоредител.  

Препоръчваме да се създаде организация при разходи за ремонти 
технически лица да класифицират ремонтите като текущи/аварийни 
или основни/подобрения/модернизации, което да става с отделен 
протокол или в протоколите за приемане на извършените ремонти. 

Трябва да се има предвид, че към края на годината следва да се оцени 
етапа, до който е достигнал процесът на придобиване/строителство, 
като не се определя приблизителна  счетоводна оценка, съответстваща 
на разходите на етапа на придобиване на дълготрайните материални 
активи в съответствие с изискванията на т. 16.6.1 от ДДС № 20 от 2004 
г. на МФ. Тези неотчетени разходи следва към края на годината да се  ос-
четоводят по съответните сметки от подгрупи 207 Дълготрайни мате-
риални активи в процес на придобиване, съответно 607 Наеми и капита-
лизирани разходи за инфраструктурни обекти, земя и активи с художес-
твена историческа стойност и 990 Земя, инфраструктурни обекти и 
други активи в употреба, изписани като разход. В изпълнение на указа-
нията от общия размер на оценените кумулативни разходи от начало-
то на процеса на придобиване следва да се приспаднат сумите, които са 
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били вече начислени през текущата и предходни години по съответните 
сметки. За източници за определяне на приблизителната оценка могат 
да се използват различни първични документи и справки: фактури, кал-
кулации на доставчика, експертни оценки, протоколи за извършена рабо-
та, акт на свършен етап на строителство, които да дават разумни и 
надеждни оценки. В размера на оценката не се включва очакваната сума 
на ДДС с право на данъчен кредит. 

През текущия период е формиран дебитен оборот по сметките за отчитане на НДА в 
размер на 209 064.62 лв., в т.ч. 120 894.13 лв. – за прехвърляне на НДА при смяна на 
МОЛ, 83 400 лв. – заприходен програмен продукт по проект „Е-мрежа за 
административно обслужване в Община Смолян”, 4 039.20 лв. – за лиценз за софтуер 
/следва да се уточни отговаря ли на условията за НДА/, 334.29 лв. – за екзекутивни 
снимки за свлачище и 397 лв. – за геодезическо замерване за наблюдение на свлачище, 
съгласно фактури от ЕТ „Стела Борисова”. Считаме, че разходите относно 
снимки и замервания на свлачище не формират НДА, под стойностния 
праг са за признаване на НДА и следва да се отчетат като текущ разход. 

Първичните документи за придобитите ДНА са одобрени от финансов контрольор на 
Общината.  

През текущия период е формиран кредитен оборот по сметките за отчитане на НДА в 
размер на 120 894.13 лв. – за прехвърляне на НДА при смяна на МОЛ. Следва да се 
потвърди, че НДА се ползват в дейността на Общината и се очакват бъдещи 
икономически ползи от тях. Тези, които не отговарят на условията за признаване на 
НДА следва да се бракуват, съгласно Счетоводната политика на Общината /напр. филми 
за Смолян на стойност 15 000 лв., за които има съмнения, че записите могат да се 
възпроизведат/.  

8. Материални запаси 

Отчитаните материални запаси са:  

- горива, смазочни материали общо за 25 494.77 лв. Следва да се предоставят 
наличностите на горива към 31.12.2011г. и съответно инвентаризационни описи. 

- храна – 581.18 лв. Не се провери отчитането на храната, тъй като отговорния 
счетоводител отсъстваше по време на одита. 

- учебни материали и помагала, грамофонни плочи и др. – 4 069.67 лв. 
Предадени са с Протокол за временно ползване от Фондация Международна социална 
служба за нуждите на център за настаняване от семеен тип. Следва да се уточни доколко 
са годни за ползване грамофонните плочи. 

- работно облекло, предпазни средства – 7 443.72 лв., в т.ч. 7 368.72 лв. – за 
гражданска защита и 75 лв. – от дарения. По номенклатурни позиции се водят на 



 

хартиен носител /картон/. Наличностите са потвърдени при инвентаризацията. Очаква 
се да  се осчетоводи брак в размер на 638.36 лв.  

- други материали – 96 963.54 лв. – отчитат се по МОЛ, като основните 
материални запаси са получени дарения във връзка с наводнения от 2005г. за 84 815.67 
лв. /дрехи, инвалидни колички, котел и др./, останалите материални запаси са албуми, 
значки на Общината, строителни материали и др. Дарените материални запаси се 
раздават на населението на Общината по молба от нуждаещи се утвърдена от Кмета на 
Общината и се предават с Протокол. Потвърдени са при инвентаризацията, съгласно 
Инвентаризационни описи. 

Съгласно Протокол от 11.11.2011г. Комисия е извършила преглед на материалните 
запаси и счита, че не се налага преоценка. 

9. Разчети 

с/ка 401 Доставчици � Салдото по бюджетната сметка на Общината е в размер на                        

7 420 280,90 лв. Спрямо 31.12.2010 г. има увеличение със 116 049,30 лв. /1,59%/.  

Общината отчита задбалансово по с/ка 9923 просрочените задължения към доставчици. 

Към 31.12.2011 г. те са в размер на 3 245 206,55 лв. /18,7% повече спрямо 31.12.2010 г./. 

По-съществените от тях са следните: 

- Пет Ойл – три фактури на обща стойност 79 440,38 лв.  

- ЕТ Телекс – 11 113 лв. /фактурата е платена към датата на проверката/. 

- ВиК Смолян – 10 838,92 лв. по една фактура; 33 139,56 лв. по друга. 

- РУ Български Пощи – 27 628,56 лв.  

- РДЗ и СР – Смолян – 17 640 лв. 

- БЧК Смолян – 26 854,73 лв. 

- Консорциум Светлина – 488 324,98 лв. 

- Озеленяване – 50 048,48 лв. 

- Титан Клинър ООД –110 948,58 лв. 

- Чистота – 125 417,73 лв. 

- Орфей Експрес – 166 252,10 лв. 

- Рожен Експрес АД – 296 727,24 лв. 

- Консорциум Мегатранс – 99 839,19 лв.  

Задълженията към доставчици от страната по извънбюджетната с/ка на общината са в 

размер на 177 974,07 лв. Спрямо 31.12.2010 г. имат увеличение в размер на 7 450,57 

лв./4,37%/. 

с/ка 4110 Вземания от клиенти от страната � Салдото по с/ката е в размер 

на 347 974,13 лв. Спрямо 31.12.2010 г. има увеличение в размер на 1 269,81 лв. /0,36%/.  

Задбалансово се отчитат просрочените вземания от клиенти /с/ка 9913/. Към 31.12.2011 

г. те са в размер на 159 502,60 лв. /0,08%/ - данни по оборотна ведомост. Предоставена е 
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справка за просрочените вземания от клиенти, според която към 31.12. те са в размер на 

299 744,26 лв.  

с/ка 4261 Вземания от подотчетни местни лица  Практиката на общината е към 
31.12. да се изисква отчитане на всички аванси и сметката е без салдо към 31.12.2011г. 

с/ка 4302 Вземания от общински данъци и други публични общински 
вземания към 31.12.2011г. се отчитат вземания в размер на 985 924.15 лв. Не се 
предостави Справка за вземанията. Вземанията са се увеличили през 2011г. със 
796 156.25 лв. 

В съответствие с ДДС 20 приходите с данъчен характер се отчитат на касова основа. 

Съгласно Справка от отдел МДТ към 09.02.2012г. просрочените вземания за 
местни данъци и такси са в размер на 8 697 477.82 лв., в т.ч.: 4 492 734.69 лв. 
– главница /от които 48 434.77 лв. – по Наказателни постановления/ и 
4 204 743.13 лв. – лихви. 

с/ка 4308 Публични общински вземания в процес на принудително 
събиране към 31.12.2011г. са в размер на 74 293.04 лв., в т.ч.: 14 577.16 лв. – от 2011г. и 
59 715.88 лв. – от предходни години. 

С/ка 4500 Вътрешни разчети за доставки и прехвърляне на активи, пасиви, 
приходи и разходи е с дебитно салдо в размер на 520 366.08 лв. На консолидирано 
ниво сметката е винаги с нулево салдо. 
 
С/ка 45120 Разчети за данък върху приходите от стопанска дейност е с кредитно салдо 
1 197.72 лв., представляващо дължимия данък за м. Декември 2011г. Правилно данъка се 
начислява като намаление на приход /по дебита на сметка 7190/, а не като разход, 
съгласно т.12.1 от ДДС 20. 

• Засечено е ДДС-то на общината за цялата година. 

• Общата сума на реализираните продажби е в размер на 1 595 626,28лв. 

• ДО по глава трета – 10 346,60лв. 

• ДО на освободени доставки и освободени ВОП – 1 198 433,64лв. 

• Община няма направени покупки с частичен данъчен кредит. 

• Общата сума на покупките на с пълен данъчен кредит е в размер на 277 455,03лв. 

• Засечени са плащания на ДДС-то, като  те се извършват винаги на 14-то или 16-то 
число. 

• Няма месец в които общината да излиза на възстановяване. 

• Общата сума на внесенето ДДС за дванадесетте месеца е в размер на 311 625,25лв. 
• Най-значителни са продажбите през месец Септември – 402 244,65лв. 

С/ка 4544 Разчети за общински данъци и такси е с дебитно салдо в размер на 738.62 лв. 
Следва да се уточни в каква връзка е салдото. През текущия период по сметката са 
начислени ДНИ в размер на 36 734.10 лв., ТБО в размер на 23 656.58 лв. 

Съгласно Справка от  отдел МДТ дължимите от Общината към 31.12.2011г. местни 
данъци и такси за периода 2006г. – 2011г. са в размер на , в т.ч.: 



 

- 6 725.71 лв. - главница и лихви за Данък върху превозните средства /голяма 
част са от неснети от отчет бракувани транспортни средства/; 

- 1 192.42 лв. – главница и лихви за ТБО; 
- 1 461.38 лв. – главница и лихви за ДНИ. 
Препоръчваме да се анализират и уточнят задълженията на Общината 

за МДТ и към 31.12.2011г. 

С/ка 4624 Временни безлихвени заеми от/за извънбюджетни сметки на 
общината – дебитно салдо 385 119.64 лв., формирано от предоставени собствени 
средства през текущия период за изпълнение на проекти по програми на ЕС. Салдото се 
закрива при възстановяване на средства по проектите. 

С/ка 4630 Временни безлихвени заеми от набирателни сметки – кредитно 
салдо 626 094 лв. В оборотна ведомост за „набирателни сметки” по сметка 4831 има 
дебитно салдо за същата сума по партида „Община Смолян”. По набирателни сметки се 
отчитат получени гаранции и депозити в размер на 630 080.29 лв. Изпратени са писма 
за потвърждаване на задълженията към 31.12.2011г., като към момента на одиторската 
проверка са потвърдени над 50 %. За по-съществените гаранции се предоставиха данни 
към 31.12.2011г. от отговорните лица от Общината за изпълнение по съответните 
договори в каква връзка са и кога подлежат на възстановяване.   

С/ка 4674 Разчети за събрани приходи и извършени разходи за сметка на 
бюджети на общини – дебитно салдо в размер на 202 181 лв. възникнало през 
текущия период, в т.ч.: Община Смолян – 177 418.82 лв., Община Чепеларе – 19 678.12 
лв. и Община Баните – 5 084.06 лв. 

Трябва да се уточни в каква връзка са отчитаните вземания. Има вариант са от 
отчисления съгласно ПМС № 207 от 16.09.2010г., които се превеждат по сметка на 
РИОСВ и могат да се разходват от Общината чрез бюджети за дейности по 
изграждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци, осигуряващи 
изпълнение на изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му. 

Трите общини са съдружници в „Регионално дружество за заетост и структурно 
развитие – РДЗ СР” ООД. 

С/ка 4679 Разчети за събрани приходи и извършени разходи за сметка на 
други бюджети – дебитно салдо в размер на 209 937.21 лв. възникнало през предходен 
период. 

С/ка 4831 Временни депозити, гаранции и др.чужди средства от местни лица 
– задължения в размер на 5 383.52 лв. – внесени през текущия период суми от 2-ма 
служители на Общината /5 296.75 лв. и 86.77 лв./ и във връзка с допуснати от тях 
грешки констатирани от Сметната палата в Заповеди за продажби на имоти. Към 
момента на одиторската проверка не е ясно подлежат ли на възстановяване сумите. 
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С/ка 4887 Вземания от други дебитори – местни лица – компенсирано дебитно 
салдо в размер на 45 401.61 лв. 

Дебитното салдо е в размер на 49 865.81 лв., в т.ч. по-съществените са: 

- 31 836.63 лв. – по партида „детска кухня”. Салдото е възникнало през 
предходен период. Не се получи информация в каква връзка е салдото. Трябва 
да са анализира. 

- 10 000.00 лв. – платена сума на адв. Запрянов в минал отчетен период /по 
непотвърдена информация преди 10-12г., а адвоката е починал/ във връзка с 
дела на Общината. Считаме, че сумата не е събираема и след становище на 
правен отдел следва да се отрази като разход. 

В тази връзка е наложително приемане на политика, по отношение 
провизиране на просрочени трудносъбираеми и несъбираеми вземания на 
Общината. 

- 2 678.16 лв. – по партида НИБА Консулт. Салдото е възникнало през 
предходен период. Не се получи допълнителна информация. Салдото следва 
да се анализира и ако се установи, че вземането не е събираемо да се отрази 
като разход.  

Кредитното салдо е в размер на 4 464.20 лв., в т.ч. по-съществените салда са: 

- 3 567.69 лв. – по партида „такса пазари”. Салдото е възникнало през текущия 
период и се анализира. Към 31.12.2011г. партидата следва да е без салдо. 

-   590.00 лв. – по партида „право на преминаване „Нивел” от текущия период. 
След анализ по време на проверката салдото се прехвърли по сметка 4831 
Временни депозити, гаранции и др.чужди средства от местни лица. Вероятно 
сумата подлежи на възстановяване. 

-   120.00 лв. – по партида „приходи от продажби”. Считаме, че партидата 
следва да е без салдо към 31.12.2011г. Следва да се анализира. 

 
С/ка 4897 Други кредитори – кредитно салдо 101 851.48 лв. по първоначалната 
оборотка предоставена на одита. При приключване на проверката сметката е с кредитно 
салдо в размер на 113 564.98 лв., формирано от: 

-   9 382.50 лв. – дължима сума за внасяне в капитала на „Перелик – 
инфраструктурна компания” АД от минал период при учредяване на дружеството 
/представлява 75 % от вноската на Общината при учредяването на дружеството/. Следва 
да се имат предвид ограниченията на ТЗ за срока за внасяне на вноски в капитала на 
търговски дружества. По случая следва да се изготви Становище от правния отдел. 

- 101 651.11 лв. – дължими възнаграждения по трудови и извънтрудови 
правоотношения, които подлежат на изплащане по дебитни карти, в т.ч. за м.12.2011г. – 
89 822.41 лв., запори – 93.40 лв., за Общинския съвет за м.06 и м.07.2011г. – 55 лв. и по 
гр.договори от 2009г. в размер на 11 713.70 лв. 

-       2 531.37 лв. – удръжки от заплатите за м.12.2011г.  



 

С/ка 4961 Коректив по вземания от местни лица. Сметката е без салдо при 
започване на проверката. По време на проверката по сметката се осчетоводи ДДС по 
фактури от м.01.2012г. във връзка с текущо начисляване на разходи към 31.12.2011г.  
Салдото, което ще се формира по сметката към 31.12.2011г. ще се закрие през м.01.2012г. 
при включване на фактурите в Дневника на покупките. 

С/ка 4967 Коректив по задължения към местни лица - Сметката е без салдо при 
започване на проверката. По време на проверката по сметката се осчетоводиха 
задължения във връзка с текущо начисляване на разходи към 31.12.2011г. по фактури от 
м.01.2012г. 

9.1. Заплати 

Програмният продукт за обработка на заплатите от 01.01.2011-01.08.2011 г. е на фирма 
Информационно обслужване, а от м. 09 се ползва ПП „ИМЕОН”.  
Персоналът, водещ се по ведомост /ОА/ към 31.12.2011 г е 271 души. – вкл. се основните 
поделения Държавни дейности, местни дейности, дефинансиране и правно обслужване. 
Направен е преглед на извадка от изплатените през 2011 г. граждански договори /695 
бр./. Всеки от проверените граждански договори е придружен с протокол за извършена 
работа. Единият от гражданските договори /на Костадин Капитанов от 14.07.2009 г./ е 
сключен за по-голяма сума от сумата по С/ката за изплатени суми. Необходимо е да се 
провери с каква сума е осчетоводен.  

9.2. Граждански договори 

Изследвана е процедурата по сключване и изплащане на граждански договори. Тя 
включва следните етапи: 

1. Сключва се граждански договор в едно от поделенията на общината. 

2. Извършва се зададената работа, за което се издава Приемо - предавателен 

протокол, в който е описана извършената работа и дължимата сума за нея. 

3. Приемо - предавателния протокол се предоставя на касиер и той съставя Сметка 

за изплатени суми (при наличието на средства). В същия ден на съставяне на  

4. С/ката за изплатени суми се превеждат сумите към НАП и се изплаща дължимата 

сума по договора. 

По време на проверката беше установена грешка в датата на един 

граждански договор, по която е заведена съответстващата му С/ка за 

изплатени суми. /дата на гражданския договор – 28.09.2009 г.; дата на 

същият граждански договор в съответстващата му с/ка за изплатени 

суми – 28.09.2011 г./.  Към същата сметка за изплатени суми е приложен 

и Протокола за приемане на извършената работа от м.10.2009г. 

/начисляването не е станало при подписване на Протокола, а през 2011г./.  

Беше установено, че няма създаден регистър на гражданските договори 

сключвани в общината. Гражданските договори не се водят по поредни 
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номера. Номер се поставя при изготвянето на С/ката за изплатени суми 

към договора. 

Считаме, че се налага създаване на регистър и правила относно 

сключването на граждански договори.  

9.3. Трудови договори 

Направена е документална проверка на извадка съдържаща четири досиета на 
служители. Проверено е съответствието на основната работна заплата по трудов договор 
и същата, начислена за месец Декември и не са установени разлики. Проверено е 
начислението възнаграждението за придобит стаж и опит и не са установени разлики. 
Използва се един и същ процент за всички служители /1%/, който е залегнал във ВПОРЗ 
за 2011 г. Досиетата в общината се поддържат от двама Специалисти - Личен състав. Не 
се използва програма за оформяне досиетата на служителите.  
След оформяне на отпуските и болничните, те се предоставят на хартиен носител на 
Касиер, който гледайки хартиения носител въвежда данните в програмата ИМЕОН. Така 
въведени данните генерират фишове за заплати, които се обобщават от касиерите в 
Рекапитулация за заплати /има изготвени отделни рекапитулации за всяко звено от 
„Дървото на общината”/.  
Направена е проверка на неизползваният отпуск за 2011 г. – информацията от Личен 
състав съвпада с информацията от Касиерите /те обработват в програмата подадената от 
Личен състав справка за неизползваните отпуски/. Предстои начисляване на 
провизиите за неизползван отпуск към 31.12.2011г., съгласно ДДС 20. 

- Общинска администрация по щатно разписание: 
- Държавни дейности – 98 бр. 
- Местни дейности – 99 бр. 
- Дофинансиране – 35 бр. 

Общината има 10 кмета и 31 кметски наместника.  
- Ансамбъл Родопа – 45 бр. 
- Административно, техническо и счетоводно обслужване на общината – 24,5 бр. 

с/ка 4211 Задължения към работници, служители и др. персонал � По 

с/ката се отчитат задълженията към персонала в общината; персонала, нает по 

граждански договор; персоналът на хонорари, а също така и възнагражденията по ОП 

РЧР. Всички тези начисления се отнасят като разход по отделни аналитични с/ки на 

с/ка 604.  

Крайното салдо по с/ката е в размер на 55 144,34 лв. По време на проверката беше 

извършено доначисление на заплати и осигуровки, в резултат на което салдото по с/ката 

към 31.12.2011 г. се промени на 54 088,47 лв. Салдото е формирано от начислените, но 

изплатени възнаграждения, както следва: 

- По граждански договори от 2010 г. – 1 940,77 лв. 

- По граждански договори от 2008 г. /строителство/ - 3 441,08 лв. 

- По граждански договори от 2009 г. /строителство/ - 11 811,95 лв. 



 

- По граждански договори от 2009 г. /строителство/ - 1 158,70 лв. 

- По граждански договори от м. 08.2011 г. /строителство/ - 6 917,42 лв. 

- По трудови договори на община Смолян м. 12.2011 г. – 29 271,96 лв. 

Разликата в размер на 453,41 лв. представлява сторнирани суми за м. 10 и м. 12.2011 г.  

с/ка 4591 Разчети за данъци по ЗОДФЛ � Крайното салдо по с/ката е в размер на                

15 694,58 лв. По време на проверката беше извършено доначисление на ДДФЛ, в 

резултат на което крайното салдо по с/ката към 31.12.2011 г. /към датата на проверката/ 

е в размер на 16 207,27 лв. Салдото е образувано от невнесеният ДДФЛ за следният 

период: 

- По гр. Договори от 2010 г. – 155,06 лв. 

- По гр. Договори от 2008 г. – 274,15 лв. 

- По гр. Договори от 2009 г. – 1 939,11 лв. 

- По трудови договори на Община Смолян за м. 12.2011 г. – 11 520,96 лв. 

- По Национална програма ОСПОЗ за м. 12.2011 г. – 1 725,39 лв. 

- По Договори и НП ДБТ за м. 12.2011 г. – 35,26 лв. 

- По граждански договори за м. 08.2011 г. – 557,34 лв. 

с/ка 4555 Задължения по социално-осигурителни вноски за ДОО �  

с/ка 4557 Разчети с НОИ за ДЗПО �  

с/ка 4566 Задължения по здравно-осигурителни вноски за НЗОК�  

Към момента на проверката не беше предоставена информация какво представляват 

крайните салда по останалите с/ки, служещи за отчитане разчетите с осигурителя. 

10. Парични средства 

Всички банкови сметки са равнени и не са открити разлики. Изготвен е тест за проверка 
съответствието на салдата по банковите с/ки. 

Паричните средства по извънбюджетни сметки и набирателни към 31.12.2011г. са 
засечени. 

• Паричните средства са разпределени в осем банкови сметки: шест в лева и две в 
евро. 

• Седем от сметките са в инвестбанк, една в уникредит булбанк. 

• Сметката в уникредит булбанк е с нулево салдо. 

• Най-значителни са сумите в левовите сметки като за одитирания период общата 
им сума е 5 348 430,93лв. 

• Най-значителни са сумите в сметките  ИНВЕСТБАНК 
IBAN981ORT80193250005003 – 2 387 716,18лв. 
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• ИНВЕСТБАНК IBAN38IORT80193150005000 – 2 957 486,07лв. 

• От евровите сметки с най-голямо салдо е ИНВЕСТБАНК BG 
20IORT80193550005000 – 167 244,55 евро или 327 101,91лв. 

11. Разходи 

Тествани са най-съществените разходи на общината, чиито размер за дванайсетте 
месеца е 1 974 358,39лв. 
Разходите които са отразени са свързани със снегопочистващи услуги, сметоизвозване, 
почистване на обществени терени и земи, поддръжка, транспортни услуги. 
Най-значителни от разходите които са тествани са тези свързани с ТИТАН ХОЛДИНГ и 
неговите дъщерни дружества. 
Всеки месец фирмата предоставя различни видове услуги на общината като 
сметоизвозване, снегопочистване и поддръжка на различни видове терени, като сумата 
на предоставяните услуги е около 100 000лв./месечно. 
Най-значителни са разходите които се правят за сметоизвозване които варират между 
65 000-70 000лв./месечно. 
Поддръжката на зелени площи варира между 10 000-15 000лв./месечно. 
Общината отчита и много разходи свързани със СМР-та за изграждането на подпорни 
стени или укрепването на такива около язовири или реки. 
По-голямата част от разходите са отчетните по сметки 6029, 6075 или 60767, като сумата 
по сметка 6029 е най-голяма тъй като там се отчитат най-съществените разходи. 
 
Тестваните разходи имат всички необходими реквизити и подписи. 

Не са открити нетипични разходи или такива които да не са свързани с дейността на 
общината. 
 
С/ка 6061 Разходи за държавни такси – 42 199.95 лв. 
С/ка 6062 Разходи за общински такси – 23 656.58 лв. 
С/ка 6063 Разходи за съдебни такси и разноски – 18 218.03 лв. 
С/ка 6064 Разходи за данъци в републиканския бюджет – 23.96 лв. 
С/ка 6065 Разходи за общински данъци – 41 830.42 лв. 

 
При проверката се установи, че Общината има дължими местни данъци и 
такси, съгласно справка от отдел МДТ.  
 
С/ка 6071 Разходи за наеми в страната – 2 546.60 лв. 
С/ка 6075 Разходи за придобиване на инфраструктурни обекти –  7 760 104.98 
лв. 
С/ка 6076 Основен ремонт на инфраструктурни обекти – 841 926.84 лв. 
С/ка 6077 Разходи за придобиване на земя в страната – 131 947.57 лв. 
С/ка 6077 Разходи за придобиване на земя в страната – 131 947.57 лв. 

 
С/ка 609 Други разходи – 191 429.49 лв. По сметката са отразени разходи за 
командировки, за глоби и неустойки, представителни разходи, разходи за гориво за 
Полицията в гр. Смолян и др. 



 

 
С/ка 6143 Отчетна стойност на продадени сгради – 319 026.57 лв. – отчетната 
стойност на продадени сгради през текущия период. Сградите са продадени за 
447 238.09 лв. – приходи отчетени по сметка 7143 „Приходи от продажби на сгради”. 

 
 С/ка 6149 Отчетна стойност на продадени други МДА – 2 623.66 лв. – отчетната 
стойност на продаден павилион. 

 
С/ка 6201 Разходи за банково обслужване на сметки и плащания – 5 400 лв. 
С/ка 6203 Разходи за застраховане – 16 778.86 лв. 

 
С/ка 6221 Разходи за лихви по заеми – 380 009.72 лв. – разходи за лихви по заем от 
ТБ Инвестбанк АД, при годишна лихва 4 %. Съгласно погасителния план към Договора 
за кредит лихвите за 2011г. са в размер на 374 833.74 лв. или с 5 175.98 лв. по-малко 
/само вноската за м.12.2011 г. отговаря на погасителния план/. Не се уточни на какво се 
дължи разликата, дали е от наказателни лихви за просрочие. 
 
С/ка 6241 Разходи за лихви по финансов лизинг – 148.35 лв., разходи за лихви по 
договорите за финансов лизинг, съгласно погасителни планове. Няма действащи 
лизингови договори към 31.12.2011г. 
 
С/ка 6271 Лихви за просрочени задължения – 2 656.22 лв. 
С/ка 6411 Разходи за стипендии на местни лица – 6 550.00 лв. 
С/ка 6421 Текущи помощи и обезщетения за домакинства – 607 108.70 лв. 
С/ка 6425 Капиталови трансфери и обезщетения за домакинства –  178 803.85 
лв. 
С/ка 6441 Субсидии за нефинансови предприятия – 181 629.00 лв. 
С/ка 6451 Субсидии за нестопански организации – 313 302.00 лв. 
 
С/ка 699 Намаление в нетните активи от други събития – 3 387 717.01 лв. 
/основно отчетната стойност на преактувани сгради, от обезценка на ДМА, отписване на 
ДМА под стойностен праг/.  
 
Отчетените от община Смолян разходи към 31.12.2011 г. са в размер на 30 286 944 лв. 
при уточнен план 41 235 285 лв. или изпълнението е 73,4 на сто. 
С най-голям относителен дял в структурата на разходите са отчетените по параграф 10-
00 „Издръжка" - 9 867 470 лв., или 32,6 на сто, следвани от разходите по параграф 01-00 
„Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения" 
- 8 708 053 лв., или 28,8 на сто. 

 

Поради неизвършена своевременна актуализация на бюджета към 31.12.2011 г. 

са допуснати преразходи по параграфи, функции и дейности в размер общо на 936 119 

лв., от тях 152 329 лв. в държавните дейности и 783 790 лв. в местните дейности. 

 

a) разходи за текущ ремонт в размер на 6 046 лв. неправилно са отчетени по 

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги" 
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b) §§   10-98  „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 

подпараграфи" са отчетени разходи общо в размер на 157 702 лв. От тях: 

- субсидия за клубовете на пенсионера - 17 192 лв.; 

- субсидия за клубовете на инвалидите - 6 400 лв.; 

- медикаменти за Зооветеринарен комплекс - 13 753 лв., 

- представителни разходи и разходи за посрещане на гости -22 198 лв.; 

- разходи за летен лагер на деца - 13 107 лв.; 

- разходи за мероприятия по спортния календар на общината - 10 047 лв.; 

- разходи за мероприятия по културния календар на общината - 27 781 лв.; 

- разходи за награди и почерпка на деца - 6 251 в  

a) по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА" неправилно са планирани и 

отчетени 

средства за частично асфалтиране на улици по технология „Печматик" в 

размер на 139 793 лв., вместо по §§ 10-30 „Текущ ремонт";14 

b) разходи за обект „Проект подобряване на благосъстоянието на децата от 

община Смолян ОДЗ № 6" в размер на 29 760 лв. неправилно са планирани и 

отчетени по §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти", вместо по § 51-

00 „Основен ремонт на ДМА". Основната част от средствата за проекта са за 

проект на ремонт и преустройство на сградите на ОДЗ № 6 

c) предоставен трансфер на сдружение Национално движение „Българско 

наследство" в размер на 158 804 лв. поради липса на §§ 55-00 „Капиталови 

трансфери" в дейност 865 „Други дейности в туризма" е планиран и отчетен 

по §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти". Този факт не е оповестен 

в обяснителната записка за изпълнение на бюджета; 
 

12. Приходи 

Описани и тествани са фактури на обща стойност 2 184 444,71 лв.  
Приходите на общината са формирани от продаването на различен вид дървесината, 
ел.енергия, парно отопление, депониране на отпадъци, права за използване на гори, за 
използване на лесосечни фонд. 
Формират се приходи от отдаване под наем на съоръжения и вещи които са общинска 
собственост,  и отдаване на помещения които също са общинска собственост. 
Съществени са постъпленията от даването на право за строеж като за Януари сумата е 
приблизително 37 000 лв. 
Съществени са приходите от даване на право за собственост като за месец май сумата е 
222 221,49 лв. от приходите които са отчетени за месеца. 
За месец Юли 140 706,53 лв. от приходите отчени от право на собственост. 
Най-значителна от всички суми е тази през месец Септември свързана с възмездното 
право на строеж по заповед РД-2075 от 11.8.2011 за 646 277,40 лв. без ДДС. 
На база направения тест не са констатирани грешки или елементи които да не са 
вързани с дейността на общината. 



 

Приходите от местни данъци и такси за текущия период са признати на касова основа в 
съответствие с ДДС 20 и счетоводната политика на Общината. При проверката се 
установи, че има равнение между признатите приходи и постъпленията от местни 
данъци и такси към 31.12.2011г. 
 
Приходи от глоби и санкции – 29 000.68 лв. Приходите се признават на касова основа. 
Приходите от услуги са в размер на 418 375.07 лв. 
Приходите от продажби на материали са в размер на 9 859.26 лв. 
Приходите от наеми на имущество, земи и от концесии са в размер на 322 189.57 лв.  
Приходите от продажба на земи, гори, трайни насаждения, сгради и право на строеж и 
др. сервитутни права са в размер на 1 755 759.32 лв. 
На одита се представи Справка за разпорежданията с имоти на Общината през текущия 
период с данни за отчетените приходи по сделките и съответно решения на Общинския 
съвет. Извърши се извадкова проверка на най-съществените сделки за продажби, като 
пропуски не се констатираха. 
Приходите от стопанска дейност са обложени с данък върху приходите в размер на 2 %.  
Приходи от дивиденти – 14 000 лв. 
Приходите от лихви по банкови сметки и депозити са в размер на 4 778.46 лв. 
Приходите от лихви за просрочени вземания са в размер на 1 620.26 лв. 
Приходите от получени дарения от страната са в размер на 16 550.52 лв. 
Приходите от получени дарения и помощи от международни организации са в размер 
на 49 023.19 лв. 

13. Задбалансова отчетност 

 
Извършен е частичен преглед основно във връзка с вземания, задължения и поети 
ангажименти на Община Смолян. 
В задбалансовата отчетност , съгласно указанията дадени в ДДС4/01.04.2010г., по данни 
към 31.12.2011г. се отчитат поети задължения по договори в размер на 81 074 785.10 лв. 
/за Община Смолян/. Съгласно Справка за поетите задължения за цялата Община /с 
второстепенни разпоредители/ - 81 309 645.75 лв.                        
 
Съгласно ДДС 4 поемане на задължение е налице когато в резултат на сключен договор, 
решение на държавен, общински или съдебен орган, нормативен акт или въз основа на 
др. документ се ангажира бюджет, извънбюджетна сметка или фонд на бюджетното 
предприятие с бъдещо плащане на конкретно определена сума към конкретно 
определено лице при бъдещо изпълнение или наличие на определени условия и 
обстоятелства, засягащи съответното лице, получател на сумата. 
 
Поетото задължение със записа на заповед от 04.02.2011 г., с която се поема задължение 
пред поемателя МРРБ, Управляващ орган на ОП „Регионално развитие" по проект 
„Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора с. Фатово,, домовете за 
възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за 
деца и възрастни с увреждания „Звънче" гр. Смолян за сумата 1 106 782 лв. не беше 
осчетоводено по сметка 9299 „Други кредитори по условни задължения". При 
повторната проверка, се констатира, че грешката е отстранена по време на одита от 
сметната палата, 
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14. Договори 

Описани са най-съществените договори които е сключила общината. 
Най-значителни са договорите с Дюлгер ООД, Енергоремонт груп, и 
Виастройинженеринг ООД. 
Договорите са свързани предимно с изграждането на строителни работи като пътища, 
детски площадки, изграждане и укрепване на подпорни стени към язовири или реки. 
В зависимост от това какъв вид е договора на него се разписват – гл.експерт екология, 
гл.юрисконсулт, зам.кмет или кмет и финансов контрольор. 
Общината има и множество сключени договори и частни лица за отдаването на 
различни видове терени или помещения под наем. 
Общината отдава предимно земеделски земи в село Мугла или село Момчиловци, които 
се използват най-вече като пасища или обори. 
Най-големия заем от такъв терен е в размер на 420лв./месечно 
Общината отдава и терени за изграждането на павилиони чиито наем не надвишава 60 
лв./месечно. 
Отдават се и билбордове и терени за изграждането на антенно фидерни системи. 
Общата сума на отдаваните под наем земеделски земи, които са тествани са в размер на 
2 623,43 лв./месечно. 
Най-значителни са постъпленията от наеми за общината, формирани от отдаването на 
ресторант за 762,50 лв. и отдаването на помещения в сградата на общината на втория 
етаж за 465,53 лв. 

Отчитат се просрочени вземания в размер на 343 362.86 лв., в т.ч. 123 750.10 лв. 
– от концесии и наеми. 
Просрочените задължения към доставчици са в размер на 3 245 206.55 лв. На 
одита се предоставиха Справки за просрочените задължения /по-съществените са 
описани по сметка 401/. 
Обезпечените задължения по реда на особените залози са в размер на             
44 418 932.53 лв.  До приключване на проверката не се предостави информация за 
особените залози /Записи на заповеди по договори и т.н./. 
 

16. Проверка на годишната инвентаризация на активите и пасивите 

Редът и начинът на извършване на годишната инвентаризация на активите и пасивите в 
общината е определен в утвърдената счетоводна политика. 
Със счетоводната политика не са определени: 

а) конкретните срокове за извършване на годишната инвентаризация; 

б) задължителното годишно инвентаризиране на всички активи и пасиви 

преди 

изготвянето на ГФО; 

в) сроковете за осчетоводяване на резултатите от годишните 

инвентаризации; 

г) осъществяване на контрол по отношение на провеждането на 

годишни 

инвентаризации от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити; 



 

д) редът  за  отчитане  на  резултатите  от  годишните   инвентаризации   

при второстепенните   разпоредители   пред   първостепенния   разпоредител   с 

бюджетни кредити. 

Община Смолян няма надеждни вътрешни правила, които да регламентират 

процеса на провеждане на годишна инвентаризация. 

Резултатите от годишната инвентаризация на активите и пасивите в Общинска 

администрация гр. Смолян са осчетоводени през м. януари 2012 г. и не са включени в 

ГФОза2011г. 
 
Ние не сме присъствали, а и нямаме ангажимент да присъстваме на инвентаризация. 
Проверката ни е само по документи.  

16. Заключение 

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и 
приложенията към него на община Смолян за 2011 г. съдържат съществени отклонения 
по стойност и по характер и оказват влияние върху потребителите на информацията. 
 
В отразените в оборотната ведомост към 31.12.2011 г. стопански, финансови и 
счетоводни операции са установени грешки, които са съществени по характер или по 
смисъл и оказват влияние върху потребителите на информация. 
 
Частично са изпълнени изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните актове 
за извършване на годишна инвентаризация, което се оценява като грешка по смисъл за 
ГФО за 2011 г. на община Смолян. 
 
Прилаганите контролни дейности не са предотвратили допускането на съществени 
пропуски и грешки по стойност, характер и по смисъл. Въведените контролни дейности 
при съставяне на ГФО за 2011 г. не са ефективни. 
 
Общото заключение от прегледа на финансовата информация е, че финансовата 
дисциплина е била недостатъчна, което може да доведе до източване на парични 
средства и неправомерно облагодетелстване на определени лица. Програмното 
обезпечаване не е на необходимото ниво. Разработените вътрешно нормативни 
документи са на задоволително ниво, но прилагането им не е стриктно. Препоръчваме 
да се проследят процесите и да се оптимизират в областите с висок и среден риск, 
изложени по-горе в текстовете на доклада. 
 
Настоящият доклад е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за община 
Смолян и един за „ЕР ЕС ЕМ Би Екс” ООД. 
 
 
СОП „ЕР ЕС ЕМ Би Екс” ООД 
 
 
Гр. София, България 
 
1 октомври 2012 г. 



 

66 
 

 


