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І. ПОВИШАВАНЕ НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ В ОБЩИНА СМОЛЯН 
 
1. Осигуряване на своевременно плащане: 

- Изпращане на покани за доброволно плащане; 
- Предаване за принудително събиране на Агенцията за държавни 

вземания; 
- Възлагане на частен съдебен изпълнител да събира просрочени 

задължения за местни данъци, такса за битови отпадъци и наеми, ако 
те са: 
� Просрочени задължения над 1 година, в размер над една 

минимална работна заплата за страната за местни данъци и такса 
за битови отпадъци за физически лица; 

� Просрочени задължения над 1 година, в размер над 1000 лв. за 
местни данъци и такса за битови отпадъци за юридически лица и 
ЕТ; 

� Просрочени задължения над 6 месеца за наеми.   
 
2. Косвени мери срещу длъжници: 

- Изготвяне на регистър на длъжниците на общината и публичното му 
периодично обявяване; 

- В тръжната документация при провеждане на процедури по ЗОП, да 
се изисква документ, удостоверяващ, че участниците и 
подизпълнителите нямат задължения към общината; 

- Спазване на клаузите в договорите за наеми, че при неплащане на 
определения брой вноски, договорите се прекратяват; 

- При сключване на нови договори да се включи клауза за авансово 
плащане на две вноски за наем; 

- Обвързване обслужването на граждани с липса на задължения към 
общината; 

- Събиране на депозит /едномесечна  такса за детска градина, ясла 
общежитие/ при постъпване в детските заведения и общежитие; 

- Провеждане на разговори за постигане на договореност с банковите 
институции, при отпускане на кредити на физически или 
юридически лица да изискват удостоверение за липса на задължения 
към общината. 

 
3. Подобряване на вътрешното и външно взаимодействие за пълен 
обхват на потенциалните данъкоплатци: 

- Директен информационен обмен между деловодство, техническата 
служба и отдела за местни  приходи; 

- Информационен обмен с КАТ, ДАИ и  Агенцията по вписванията за 
предоставяне на актуална информация за сделките с движимо и 
недвижимо имущество. 
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4. Засилване на контролната дейност: 
- Проверки  за неверни данни в подадените данъчни декларации; 
- Проверка на  сроковете на ТЕЛК, с оглед установяване на невалидни 

данъчни облекчения; 
- Упражняване на контрол за спазване на договорни условия – 

стойности, срокове, качество, количество и други; 
- Контрол по плащането на туристическата такса. 

 
 
5. Актуализиране на условията на сключените договори за наем, 
рекламна дейност и други. 
 
 
6. Прецизиране на процеса по продажбите на недвижима общинска 
собственост – продажбите да се извършват след задълбочен анализ  за 
очакваните ползи от тях, съобразени с действителния пазар на 
недвижимо имущество. 
 
 

ІІ. ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН 
 
1. Преструктуриране и оптимизация по отношение на: 

- Общинската мрежа на заведенията за публични услуги – домашен 
социален патронаж и детска кухня; 

- Намаляване на числеността на персонала /там, където е възможно/; 
- Отлагане във времето на не приоритетни и не спешни разходи; 
- Въздействие за използване на преходните остатъци  по делегираните 

от държавата дейности за инвестиционни и текущи разходи; 
- Стриктно спазване на въведените ограничения и  лимити за 

командировки, телефонни разговори, комисии, консумативи и други; 
- Стриктно спазване на предварителни заявки за поемане на 

задължения; 
- Прецизиране  и приоритизиране на инвестиционните разходи на 

общината. 
 
2.  Контролни функции: 

- Осъществяване на проверки по спазване на бюджетната дисциплина 
от звеното за вътрешен одит; 

- Ограничаване дофинансирането на делегираните от държавата 
дейности; 

- Разширяване на внезапните проверки с цел завишаване на контрола, 
- Обвързване на субсидиите за спортните клубове, клубовете на 

пенсионерите и инвалидите  с реализиране на предварително 
разработени от тях програми и постигнати резултати; 

- Сътрудничество с бизнеса при реализиране  на местни мероприятия. 


